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SCB Enhanced Return 1YA Not for Retail Investors
(SCBER1YA)
ผูล้ งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกและในหมวด
อุตสาหกรรมธนาคาร ดังนั้น หากมีปัจจัยลบทีส่ ่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
▪ กองทุนนี้มีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้ผันแปรกับการเคลื่อนไหวของ
ราคาสินทรัพย์อ้างอิงในลักษณะเส้นตรง แต่ขึ้นอยู่กบั อัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงที่ใช้ในการคำนวณ
ตามเงื่อนไขที่ ได้ กำหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวนเท่านั้น ผู้ ลงทุนควรศึ กษาเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนอย่าง
รอบคอบและเข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุน หากกรณีอัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงทีใ่ ช้ในการคำนวณ
ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
▪ กองทุน อาจลงทุ นในสัญ ญาซื้อ ขายล่วงหน้ าเพื่ อ เพิ่ มประสิ ท ธิภ าพในการบริห ารการลงทุน (efficient portfolio
management (EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญ ญาซื้อ ขายล่ วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมี
ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูง
กว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ
ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน
และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
▪ ในส่วนของตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินกองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศทั้งจำนวน โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทธุรกรรม FX Swap หรือ Cross
Currency Swap กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน และ/หรือ
ทำ Swap อัตราดอกเบี้ยเพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างประเทศที่ลงทุนเป็นอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาท
ในกรณี ที่ คู่ สั ญ ญาที่ ก องทุ น ทำธุ ร กรรม Swap ไม่ ส ามารถดำเนิ น การได้ ต ามสั ญ ญา Swap ผู้ ล งทุ น อาจได้ รั บ
ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
▪ ในส่วนผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่ วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาวอร์แรนท์ (Warrant)
กองทุ นไม่ ได้ ป้ องกันความเสี่ ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ ดั งนั้ น ผู้ ลงทุนจึงมี ความเสี่ ยงจากอั ตรา
แลกเปลี่ยน (Foreign exchange rate risk)
▪ อั ต ราส่ ว นร่ ว ม (Participation Rate) ผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) หรื อ Knock out level อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนแต่จะไม่ต่ำกว่า
อัตราที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
▪ เนื่องจากกองทุนลงทุนในตราสารของต่างประเทศ จึงทำให้กองทุนอาจมีความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพ จากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศต่างๆ ที่กองทุนลงทุน
ผู้ลงทุนควรศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์รีเทิร์น 1YA ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย:
SCBER1YA

▪
▪

▪
▪
▪

▪

▪

▪

ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุน ไปโอนให้แก่ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ ”ผู้มีเงินลงทุนสูง” ได้ เว้นแต่เป็นการโอน
ทางมรดก
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในเมื่อเห็นว่าการลงทุนใน
กองทุ นรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้ นจากการลงทุ น
ดังกล่าวได้
ในกรณี ที่มี เหตุการณ์ ไม่ ปกติ ผู้ ลงทุนอาจได้ รับชำระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่ าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน
หนังสือชี้ชวน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และ
เมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธินำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อ
ยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ใน
วันทำการถัดไป โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุ นภายใน 7 วันทำการนับแต่ วันที ทำรายการโอนหน่ วยลงทุ นไปยังกองทุ นรวมดั งกล่ าว ทั้ งนี้ ผู้ ถือหน่ วยลงทุ น
สามารถทำรายการซื้อหรือขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือ
ชีช้ วนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินนั้น โดยผู้ลงทุนสามารถขอรายละเอียด
หนังสือชีช้ วนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง
บริ ษั ทจั ดการกองทุ น รวมใช้ ข้ อ มู ลในอดี ตในการคำนวณค่ าสั ม บู รณ์ ข องค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั มพั น ธ์ (absolute
correlation coefficient) กองทุ น รวมจึ งมี ค วามเสี่ ย ง หากสิ น ค้ า หรื อ ตั ว แปรที่ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า อ้ า งอิ ง
(underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีตซึ่งอาจส่งผลให้
การเข้าทำสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริ หารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือ การสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธ
ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่
บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ทมี่ ีถนิ่ ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึง่ ปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษทั หรือห้างหุ้นส่วนซึง่ จัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความ
จำเป็นจะต้อ งปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิ ดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น
ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธ
สัญ ญา หรือ ข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติ
ตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
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รายละเอียดกองทุนรวม
ชื่อโครงการ

:

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์รีเทิร์น 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
SCB Enhanced Return 1YA Not for Retail Investors (SCBER1YA)

อายุโครงการ

:

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

วันทีไ่ ด้รับอนุมัติให้จัดตั้ง/จัดการกองทุนรวม

:

วันที่ 16 สิงหาคม 2564

วันทีเ่ สนอขาย

:

วันที่ 1 – 17 กันยายน 2564

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทโครงการ
▪ กองทุนรวมผสม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
นโยบายการลงทุนของกองทุน
(1) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายในต่างประเทศและ/หรือใน ประเทศ
รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้หรือของผู้
ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) รวมกันทั้งสิ้นประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 96.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน (NAV) โดยกองทุนได้รับเงินลงทุนคืนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 97 ของเงินลงทุนเริ่มแรกหลังหักค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
ทั้งนี้ กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการผิดชำระหนี้ (default risk) ที่เกิดขึ้นจากการผิดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหรือเงินฝาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้
ลงทุนได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าร้อยละ 97 ของเงินลงทุนเริ่มแรก
(2) กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนไม่เกินร้อยละ 3.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น
สั ญ ญาวอร์ แ รนท์ (Warrant) ที่ มี ก ารจ่ า ยผลตอบแทนอ้ า งอิ งกั บ กองทุ น CSOP FTSE China A50 ETF (2822 HK) ตามเงื่ อ นไขการจ่ า ย
ผลตอบแทน เพื่อเปิดโอกาสให้กับกองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่ม จากการเปลี่ยนแปลงของกองทุน CSOP FTSE China A50
ETF (2822 HK)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิอาจเปลี่ยนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลงทุนจากสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท
อื่น ๆ ได้โดยจะอ้างอิงกับสินทรัพย์อ้างอิงเดิม
โดยมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 : เงินลงทุนในตราสารหนี้
กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายในต่างประเทศและ/หรือในประเทศ รวมทั้งหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฏหมาย ก.ล.ต.โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้หรือของผู้ออกตราสารอยู่ใน
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 96.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV)
ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศที่เป็นตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate risk) ทั้งจำนวน โดยจะลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าประเภทธุรกรรม FX Swap หรือ Cross Currency Swap กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อ 1) ป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
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จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน และ/หรือ 2) ทำ swap อัตราดอกเบี้ย เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างประเทศที่ลงทุนเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยสกุลเงินบาท นอกจากนี้กองทุนอาจจะเข้าลงทุนในตราสารที่มีอายุยาวกว่าอายุโครงการ โดยจะเข้าทำสัญ ญาขายตราสารดังกล่าว
ล่วงหน้า เพื่อให้อายุของสัญญาสอดคล้องกับอายุโครงการ เป็นต้น
ส่วนที่ 2 : เงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนไม่เกินร้อยละ 3.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ไปลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น
สัญ ญาวอร์แ รนท์ (Warrant) ที่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกั บกองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (2822 HK) ที่ใช้ในการคำนวณตาม
เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ซึ่งสัญญาซื้อขายล่ วงหน้าที่กองทุนลงทุนจะออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันโดยธนาคารพาณิชย์ไทย หรือ
สถาบันการเงินไทยหรือธนาคารซึ่งเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงิ นต่างประเทศ โดยเงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เงินลงทุน
ส่วนที่ 2 ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม
นอกจากนี้ กองทุ น อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริห ารการลงทุ น (Efficient portfolio
management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือ ลดค่าใช้จ่ายของ
กองทุน รวมถึงอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ได้ แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)
รวมทั้งตราสารทุนทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted)
ประมาณการผลตอบแทนตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน

ตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน

อันดับความน่าเชื่อถือ
ระยะยาวของผู้ออกตรา
สาร

สัดส่วนการลงทุน
ณ วันจดทะเบียน

ผลตอบแทน
จากตราสาร ต่อ
ปี (THB)

ประมาณการ
การได้รับเงินลงทุน
+ผลตอบแทน
ณ วันครบอายุ
โครงการ

ส่วนที่ 1
เงินฝาก ธ. Doha Bank (DOHA) กาตาร์
หุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น - ไทย
เงินฝาก ธ. Commercial Bank of
Qatar (CBQ) – กาตาร์
ตราสารหนี้ที่มีหลักประกันเป็นเงิน
ฝากอิสลาม ธ. Qatar Islamic Bank
(QIB) - กาตาร์
เงินฝาก ธ. Qatar National Bank
(QNB) - กาตาร์
เงินฝาก ธ. Al Khaliji Bank (ALK) -

A
(FITCH International)
BBB+
(TRIS)
A
(FITCH International)

19.30%

1.00%

19.49%

15.00%

1.75%

15.26%

5.30%

0.50%

5.32%

A
(FITCH International)

19.30%

0.65%

19.42%

A+
(FITCH International)

19.30%

0.60%

19.41%

A

19.30%

0.60%

19.41%
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กาตาร์

(FITCH International)

รวม (เฉพาะตราสารหนี้)
หักค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)*
เงินลงทุน+ผลตอบแทน
โดยประมาณ ตามระยะเวลาการ
ลงทุนประมาณ 1 ปี

97.50%

98.31%
-1.31%

97.50%

97.00%

ส่วนที่ 2
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่มีสินทรัพย์
อ้างอิง เป็น CSOP FTSE China
A50 ETF (2822 HK)

2.50%

- บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็น
และสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
- หากไม่สามารถลงทุนให้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่
ประมาณการไว้
- ตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) แล้ว แต่อาจยังมี
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่มีนัยสำคัญต่อนโยบายในการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ (Event risk)
อยู่
* ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บ ในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
ซึ่งในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนี ยมการจัดการที่เรียกเก็บ จริงได้ ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่
กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)
เงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส่วนที่ 1
1. สินทรัพย์อ้างอิง คือ กองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (2822 HK) ในสกุลเงินฮ่องกงดอลลาร์ (HKD)
2. PR คือ อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ของสินทรัพย์อ้างอิงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า = 100%
3. PR x [(ระดับของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง - ระดับของสินทรัพย์อ้างอิงที่ 97% ของระดับของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วัน
เริ่มต้นสัญญา)/ระดับของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา]
4. เงินลงทุนในส่วนนี้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อเงินลงทุน
เงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส่วนที่ 2
1. สินทรัพย์อ้างอิง คือ กองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (2822 HK) ในสกุลเงินฮ่องกงดอลลาร์ (HKD)
2. ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง = [(ระดับของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์ อ้างอิง / ระดับของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วัน
เริ่มต้นสัญญา) – 1] x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
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3. ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน = อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินฮ่องกงดอลลาร์ ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง/
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินฮ่องกงดอลลาร์ ณ วันเริ่มต้นสัญญา
4. PR คือ อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ของสินทรัพย์อ้างอิงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า = 30%
5. Rebate Rate = 0.25%
6. Knock out level = 20%
วันเริ่มต้นสัญญา คือ วันที่กองทุนเริ่มลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง คือ วันที่กองทุนพิจารณาระดับของสินทรัพย์อ้างอิงเพื่อนำมาคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า โดยจะสิ้นสุดประมาณ 5 -10 วันก่อนวันครบอายุกองทุน
อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) หรือ Knock out level อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมี
การเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนแต่จะไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
รายละเอียดการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมด
เงินลงทุนและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
ณ วันครบอายุโครงการ

เงื่อนไข
กรณีที่ 1

ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณา ได้รับเงินลงทุนคืน 97%
สินทรัพย์อ้างอิง < -3%
ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ได้รับเงินลงทุนคืนตั้ งแต่ 97% แต่น้อยกว่า 100% ขึ้นอยู่กับระดับ
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง

กรณีที่ 2

เงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่วนที่ 1
ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณา
= PR x [(ระดับของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง
สินทรัพย์อ้างอิง ≥ -3% แต่ < 0% ของระดับสินทรัพย์
- ระดับของสินทรัพย์อ้างอิงที่ 97% ของระดับของสินทรัพย์อ้างอิง
อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา
ณ วั น เริ่ ม ต้ น สั ญ ญา)/ระดั บ ของสิ น ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง ณ วั น เริ่ ม ต้ น
สัญญา]
ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า

กรณีที่ 3

ได้รับเงินลงทุนคืนทั้งจำนวน 100% + ผลตอบแทนจากการลงทุน
ในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สินทรัพย์อ้างอิง ≥ 0% แต่ ≤ 20% ของระดับสินทรัพย์
= (PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง x มูลค่าตาม
อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา
ขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน

กรณีที่ 4

1) ค่ า การเปลี่ ย นแปลงของสิ น ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง ณ วั น ได้รับเงินลงทุนคืนทั้งจำนวน 100% + ผลตอบแทนชดเชยจากการ
พิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง > 20% ของระดับสิ นทรัพ ย์ ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ
ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
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2) ค่าการเปลี่ ย นแปลงของสิน ทรัพ ย์อ้างอิง ณ วัน ทำ = (Rebate Rate x มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า) x
การใดทำการหนึ่งตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณา ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
สินทรัพย์อ้างอิง > 20% ของระดับสิน ทรัพย์อ้างอิง ณ
วันเริ่มต้นสัญญา (กองทุนจะไม่นำค่าการเปลี่ยนแปลง
ของสิ น ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง หลั ง จากวั น ทำการดั ง กล่ า วมา
พิจารณาอีก)
ในการพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิงทุกสิ้นวันทำการ
ตัวอย่างการได้รับเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน
สมมติฐาน
เงินลงทุนทั้งหมด 1,000,000 บาท แบ่งสัดส่วนการลงทุนดังนี้
ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สิน

สัดส่วนการลงทุน

ส่วนที่ 1 : ตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน

97.50%

อัตราผลตอบแทน
ณ วันครบอายุโครงการ
(ประมาณ 1 ปี)
ประมาณ 0.83%

เงินลงทุนและ
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะ
ได้รับ (ต่อปี)
98.31%

หักค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

1.31%

เงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนที่ 1
หลังหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ

97.00%
2.50%

ส่วนที่ 2 : สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตัวอย่างผลตอบแทนจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ปรากฎตามตารางด้านล่าง

ระดับของสินทรัพย์อา้ งอิง ดังนี้
ระดับของสินทรัพย์อ้างอิง ณ
วันที่เริ่มต้นสัญญา

ระดับสูงสุดของสินทรัพย์อ้างอิง
ระหว่างอายุโครงการ

ระดับของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วัน
พิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง

กรณีที่ 1

1,000

≤ 1,200

900

กรณีที่ 2

1,000

≤ 1,200

980

กรณีที่ 3

1,000

≤ 1,200

1,100

1)

1,000

≤ 1,200

1,300

2)

1,000

> 1,200

ไม่นำมาพิจารณา

กรณีที่ 4
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สมมติฐานการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับฮ่องกงดอลลาร์ (HKD)
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับ
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับ
ฮ่องกงดอลลาร์ (HKD) ณ วันเริ่มต้นสัญญา
ฮ่องกงดอลลาร์ (HKD) ณ วันพิจารณา
สินทรัพย์อ้างอิง
กรณีที่คา่ เงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ
4 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์
3 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์
ค่าเงินฮ่องกงดอลลาร์
กรณีที่ ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ
4 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์
5 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์
ค่าเงินฮ่องกงดอลลาร์
กรณีที่ 1 ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง < -3% ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับฮ่องกงดอลลาร์
เงินลงทุนในตราสาร
เงินลงทุนในสัญญาซื้อ
หนี้
ขายล่วงหน้า
- ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงิน
ฮ่องกงดอลลาร์
- ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฮ่องกง
ดอลลาร์

970,000 บาท

รวมเงินลงทุนที่คาดว่าจะได้รับ
เมื่อครบอายุโครงการ

ไม่ได้รับเงินลงทุนและ
ผลตอบแทนจากการลงทุน
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

970,000 บาท

กรณีที่ 2 ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ≥ -3% แต่ < 0% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้น
สัญญา ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อ
เทียบกับฮ่องกงดอลลาร์
- ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อ
เทียบกับค่าเงินฮ่องกงดอลลาร์
- ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับฮ่องกงดอลลาร์

ส่วนที่ 1
เงินลงทุนในตรา
สารหนี้
970,000 บาท

ส่วนที่ 2
เงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ได้รับเงินลงทุนจากสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า
10,000 บาท
คำนวณจาก
100% x [(980(97%x1,000))/1,000] x
1,000,000
= 10,000 บาท
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ไม่ได้รับผลตอบแทน
จากสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า

รวมเงินลงทุนที่คาดว่า
จะได้รับเมื่อครบอายุ
โครงการ
970,000 + 10,000
= 980,000 บาท
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SCBER1YA

กรณีที่ 3 ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ≥ 0% แต่ ≤ 20% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้น
สัญญา ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อ
เทียบกับฮ่องกงดอลลาร์

ส่วนที่ 1
เงินลงทุนในตรา
สารหนี้

3.1 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อ
เทียบกับฮ่องกงดอลลาร์จาก 4
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 3
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

970,000 บาท

3.2 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับฮ่องกงดอลลาร์จาก 4
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 5
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

970,000 บาท

ส่วนที่ 2
เงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ได้รับเงินลงทุนจากสัญญา ได้รับผลตอบแทนจาก
ซื้อขายล่วงหน้า
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
= 30,000 บาท
22,500 บาท
(คิดเป็น 2.25% ต่อปี)
คำนวณจาก
1. ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพย์อ้างอิง
(1,100/1,000) -1 = 0.10
2. ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน
3/4=0.75
3. ผลตอบแทน
(30% x 0.10 x
1,000,000) x 0.75
= 22,500 บาท
ได้รับเงินลงทุนจากสัญญา ได้รับผลตอบแทนจาก
ซื้อขายล่วงหน้า
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
= 30,000 บาท
37,500 บาท
(คิดเป็น 3.75% ต่อปี)
คำนวณจาก
1. ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพย์อ้างอิง
(1,100/1,000) -1 = 0.10
2. ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน
5/4 = 1.25
3. ผลตอบแทน
(30% x 0.10 x
1,000,000) x 1.25
= 37,500 บาท
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รวมเงินลงทุนและ
ผลตอบแทนทั้งหมดที่
คาดว่าจะได้รับเมื่อ
ครบอายุโครงการ
970,000 + 30,000 +
22,500
= 1,022,500 บาท
(คิดเป็น 2.25% ต่อปี)

970,000 + 30,000 +
37,500
= 1,037,500 บาท
(คิดเป็น 3.75% ต่อปี)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์รีเทิร์น 1YA ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย:
SCBER1YA

กรณีที่ 4 ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง > 20% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญาดังนี้
1) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง > 20% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ
2) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดทำการหนึ่งตลอดอายุโครงการจนถึงวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง > 20% ของ
ระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา
การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
รวมเงินลงทุนและ
แลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อ
เงินลงทุนในตรา
เงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผลตอบแทนทั้งหมดที่
เทียบกับฮ่องกงดอลลาร์
สารหนี้
คาดว่าจะได้รับเมื่อ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ครบอายุโครงการ
4.1 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อ
เทียบกับฮ่องกงดอลลาร์จาก 4
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 3 บาท
ต่อ 1 ดอลลาร์

970,000 บาท

4.2 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อ
970,000 บาท
เทียบกับฮ่องกงดอลลาร์จาก 4
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 5 บาท
ต่อ 1 ดอลลาร์

ได้รับเงินลงทุนจาก
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
= 30,000 บาท

ได้รับเงินลงทุนจาก
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
= 30,000 บาท
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ได้รับผลตอบแทนจากสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
1,875 บาท
(คิดเป็น 1.875%ต่อปี)
คำนวณจาก
1. ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน
3/4=0.75
2. ผลตอบแทนชดเชย
(0.25% x 1,000,000) x
0.75 = 1,875 บาท
ได้รับผลตอบแทนจากสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
3,125 บาท
(คิดเป็น 0.3125% ต่อปี)
คำนวณจาก
1. ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน
5/4 = 1.25
2. ผลตอบแทนชดเชย
(0.25% x 1,000,000) x
1.25 = 3,125 บาท

970,000 + 30,000 +
1,875
= 1,001,875 บาท
(คิดเป็น 1.875% ต่อปี)

970,000 + 30,000 +
3,125
= 1,003,125 บาท
(คิดเป็น 0.3125% ต่อปี)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์รีเทิร์น 1YA ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย:
SCBER1YA

สรุปผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กรณีที่

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทเทียบกับ
ฮ่องกงดอลลาร์

เงื่อนไขและผลตอบแทน

ส่วนที่ 1
เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
(บาท)

1

-

970,000

0

0

970,000

2

-

970,000

10,000

0

980,000

3

3.1 ค่าเงินบาทแข็ง
ค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ
ฮ่องกงดอลลาร์จาก 4
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์
เป็น 3 บาท ต่อ 1
ดอลลาร์
3.2 ค่าเงินบาทอ่อน
ค่าลงเมื่อเทียบกับ
ฮ่องกงดอลลาร์จาก 4
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์
เป็น 5 บาท ต่อ 1
ดอลลาร์

ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์
อ้ า งอิ ง ณ วั น พิ จ ารณาสิ น ทรัพ ย์
อ้างอิง < -3%
เงื่อนไข :
ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์
อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์
อ้างอิง ≥ -3% แต่ < 0% ของ
ระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วัน
เริ่มต้นสัญญา
เงินลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าส่วนที่ 1 :
PR x [(ระดับของสินทรัพย์อ้างอิง
ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ระดับของสินทรัพย์อ้างอิงที่ 97%
ของระดับของสินทรัพย์อ้างอิง ณ
วันเริ่มต้นสัญญา)/ระดับของ
สินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้น
สัญญา]
เงื่อนไข :
ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์
อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์
อ้างอิง ≥ 0% แต่ ≤ 20% ของ
ระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วัน
เริ่มต้นสัญญา
ผลตอบแทน :
(PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพย์อ้างอิง x มูลค่าตาม
ขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)
x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน

970,000

30,000

22,500
(คิดเป็น
2.25% ต่อปี)

1,022,500
(คิดเป็น 2.25% ต่อปี)

970,000

30,000

37,500
(คิดเป็น
3.75% ต่อปี)

1,037,500
(คิดเป็น 3.75% ต่อปี)
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ส่วนที่ 2
เงินลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (บาท)
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2

ร ว ม เงิ น ล งทุ น แ ล ะ
ผลตอบแทน ทั้งหมดที่
คาด ว่ า จะได้ รั บ เมื่ อ
ค ร บ อ า ยุ โค ร ง ก า ร
(บาท)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์รีเทิร์น 1YA ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย:
SCBER1YA

4

4.1 ค่าเงินบาทแข็ง
ค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ
ฮ่องกงดอลลาร์จาก 4
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์
เป็น 3 บาท ต่อ 1
ดอลลาร์
4.2 ค่าเงินบาทอ่อน
ค่าลงเมื่อเทียบกับ
ฮ่องกงดอลลาร์จาก 4
บาท ต่อ 1 ดอลลาร์
เป็น 5 บาท ต่อ 1
ดอลลาร์

เงื่อนไข :
1) ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณา
สินทรัพย์อ้างอิง > 20% ของระดับ
สินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้น
สัญญา หรือ
2) ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดทำ
การหนึ่งตลอดอายุโครงการจนถึง
วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง >
20% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ
วันเริ่มต้นสัญญา
ผลตอบแทน :
(Rebate Rate x มูลค่าตามขนาด
ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) x ค่า
การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน

970,000

30,000

1,875
(คิดเป็น
1.875%
ต่อปี)

1,001,875
(คิดเป็น 1.875% ต่อปี)

970,000

30,000

3,125
(คิดเป็น
0.3125%
ต่อปี)

1,003,125
(คิดเป็น 0.3125% ต่อปี)

ตัวอย่างแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินลงทุนและผลตอบแทน

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสินทรัพย์อ้างอิง
กองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (2822 HK) เป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund ( ETF) ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
(The Stock Exchange of Hong Kong Limited “SEHK”) เพียงตลาดเดี ยว กองทุนบริหารจัดการโดย CSOP Asset Management Limited
โดยมีน โยบายลงทุนในหุ้ นที่เป็ นส่วนประกอบของดัชนี FTSE China A50 เพื่ อ ให้ผลการดำเนินงานของกองทุนก่อ นหักค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี FTSE China A50 ดังกล่าว
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (2822 HK) เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.csopasset.com
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์รีเทิร์น 1YA ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย:
SCBER1YA

ผลตอบแทนทีผ่ ู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน
▪ ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น สัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่าย
ผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของสินทรัพย์อ้างอิง โดยสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์อา้ งอิงได้
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม
Q:
A:

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร?
กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้มีเงินลงทุนสูงและ ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

Q:
A:

กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการล่าสุดเท่าใด?
จำนวนเงินทุนของโครงการเท่ากับ 1,400 ล้านบาท โดยในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขาย
หน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 210 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 21,000,000 หน่วย

Q:
A:

กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใดและผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด?
ผู้ลงทุนที่ตอ้ งการแสวงหาโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนและสามารถรับความเสี่ยงได้ โดยจะลงทุนในตราสารหนีท้ มี่ ีอนั ดับ
ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) และ/หรือเงินฝาก และ/หรือ ตราสารทางการเงินในต่างประเทศ
และ/หรือในประเทศที่มี ผลตอบแทนที่ดี รวมถึ งการลงทุนในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น สัญ ญาวอร์แ รนท์ (Warrant) ที่มีการจ่าย
ผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของสินทรัพย์อ้างอิงเพื่อเปิดโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้ โดยมีช่วงระยะเวลาการลงทุน
ประมาณ 1 ปี

Q:
A:

ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน?
ปัจจัยที่มีผลกระทบที่สำคัญ ได้แก่
• การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อ้างอิง
กรณีที่สินทรัพย์อ้างอิงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ ำหนดไว้ กองทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีก่ องทุนไป
ลงทุน
• การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนี้
ความผันผวนของราคาตราสารหนี้อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน ส่งผลให้ราคาของตราสารหนี้ที่กองทุนถืออยู่
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม เช่น เมื่ออัตราผลตอบแทนลดลง พันธบัตรและหรือหุ้นกู้ก็จะมีราคาเพิ่ มสูงขึ้น กองทุนก็จะได้รับ
ผลตอบแทนในรูปของกำไร (Capital Gain) แต่ถ้าอัตราผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้ราคาพันธบัตรและหรือหุ้นกู้นั้นลดลงกองทุนก็จะ
เกิดผลขาดทุนขึ้นได้
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• ความสามารถในการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
จากการที่กองทุน จะลงทุน ในตราสารหนี้ ที่เสนอขายทั้งในและ/หรือ ต่างประเทศ อาทิ ตราสารแห่งหนี้ ที่อ อกโดยภาครัฐและ/หรือ
รัฐวิสาหกิจ ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเอกชน และ/หรือ เงินฝาก ผู้ลงทุนอาจได้รับ
ผลกระทบจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารเมื่อตราสารครบกำหนดอายุ ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้
ของผู้ออกตราสารได้
Q:
A:

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่? อย่างไร ?
กองทุนไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือคุ้มครองเงินต้นให้แก่ผู้ลงทุน

Q:
A:

กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร?
วันทีส่ ิ้นสุดรอบบัญชี ประมาณ 1 ปี นับตัง้ แต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

Q:
A:

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

Q:
A:

มูลค่าธุรกรรมตามหน้าสัญญาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทจัดการประมาณการไว้ (expected gross leverage)
ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ข้อกำหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่วยลงทุน
Q:
A:

กองทุนรวมนี้มวี ิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร?
การเสนอขายหน่วยลงทุน
สำหรับการสั่งซือ้ ครั้งแรก : ผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ในราคาหน่วยลงทุน หน่วยละ 10.00 บาท
ผู้ลงทุนสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ในระหว่างการเสนอขายครั้งแรกได้ที่
▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900,
0-2544-3907, 0-2544-3909, 0-2544-3941, 0-2544-3998
และสำนักงานสาขาทุกแห่ง เวลา 8.30-15.30 น.
▪ บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com และแอพพลิเคชั่น SCB EASY
APP เวลาเริ่มให้บริการ -16.00 น
▪ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด
ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในภายหลังได้
สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป : กองทุนจะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
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ในกรณีที่มียอดการจำหน่ายหน่วยลงทุนเท่ากับจำนวนเงินทุนของโครงการก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาปิดการเสนอขายและดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม
การจัดสรรหน่วยลงทุน
การเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรยอดการจัดจำหน่าย
ให้กับแต่ละสำนักงานสาขาของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแยกจากกัน โดยแต่ละสำนักงานสาขาจะจัดสรรให้กับผู้
สั่งซือ้ โดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน”
ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนเหลือหลังจากวันเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะ
พิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกัน และมี จำนวนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วย
ลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือ
ทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วน และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เนื่องจาก
(1) มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถงึ สามสิบห้าราย
(2) กรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการกองทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ
(3) กรณีที่กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเนื่องจากปัจจัยอื่นใดที่ทำให้ผลตอบแทนของตรา
สารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการจะยุติการจำหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจะชำระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค
ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้สั่งซือ้ หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนหรือ
นำเข้าบัญ ชีของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารพาณิ ชย์อื่นใดที่ บริษัทจัดการได้มี การกำหนดเพิ่ มเติมภายหลั ง
ประเภทเดินสะพัดหรือออมทรัพย์ ซึ่งได้ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นควร เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลานั้นได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการเอง บริษัท จัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลานั้นให้ผู้
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนด้วย
การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสาขาของธนาคาร

ชำระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซือ้ หน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม
"ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด”
 กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง

นำเช็คหรือเงินสดเข้า “บัญชีจองซื้อกองทุนบลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปนี้

15

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์รีเทิร์น 1YA ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย:
SCBER1YA

ธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี
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
0001-114-005054-9

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

10-0000227-0

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

889-100822-9

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

101-1-00545-8

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

014-7-67600-1

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

80-0026905-7

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีก ารอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้ นโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหากบริษัท
จัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ง
แรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันดังกล่าวโดยการรับชำระเป็ นเงินสด และ/หรือเงินโอน
และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์
ของกองทุนเป็นสำคัญ
ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน
4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต
- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้
เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุ นของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการ
มีวัตถุประสงค์ที่ จะไม่ เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุ นให้ นั้น รวมถึง แต่ไม่จำกัด เพียง พลเมือ งสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มี ถิ่นฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น
และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
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- บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ป ฏิ เสธคำสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ของผู้ ล งทุ น หากการสั่ ง ซื้ อ ดั ง กล่ า วขั ด กั บ หลั ก เกณฑ์ ข องสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมี ผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิ ดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่ อชื่อเสียงของบริษัท
จัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายเพียงครั้งเดียว เมื่อครบอายุโครงการตาม
ช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ในกรณีวันที่กำหนดรับซื้อคืน หน่วยลงทุนนั้นตรงกับวันหยุดทำการของบริษั ทจัดการหรือเป็นวันที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการ
จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป
อนึ่ง ณ วันครบอายุโครงการ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธินำเงินลงทุนคงเหลือ ทั้ งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุ นทุกราย ไปลงทุนต่อ ยัง
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในวันทำการถัดไป
โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่
วันทีทำรายการโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมดังกล่าว
Q:
A:

กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน?
บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือ
หน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตน
ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัท
จัดการกำหนด
(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมาย
ต่างๆ
(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือ
ความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ
(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุ คคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่
เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต
(จ) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่
เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัท
จัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น
และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
(ฉ) บริษั ท จั ดการขอสงวนสิ ท ธิป ฏิ เสธคำสั่ งซื้อ หน่วยลงทุน ของผู้ ล งทุ น หากการสั่ งซื้อ ดังกล่า วขัด กับ หลั กเกณฑ์ ข องสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัท
จัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
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Q:
A:

กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามคำสั่งที่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร?
การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้ว
ได้ เฉพาะในกรณีทกี่ ำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเปิ ดไม่ถูกต้อ งโดยมีมู ลค่ าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิ ดเป็ นอัตราตั้งแต่ ร้อ ยละ 0.5 ของมูลค่าหรือ ราคาที่ ถูกต้อ ง และผู้ดู แล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทัง้ จัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดู แลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุน สั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง
การไม่ขายหรือไม่รับซือ้ คืนหรือไม่สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามสัง่
บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือ
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่ วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุ น แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ
เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
(2) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษั ทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริห ารจัดการกองทุ นรวมภายใต้ การจัด การของตนอั น
เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงิ นกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัด การกองทุนส่วนบุคคล
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การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและการเป็นผู้จัดการเงินทุน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
(3) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ที่ระบุไว้ในข้อผูกพันข้อ 22.1.1 (4)
ในการใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม บริษัทจัดการสามารถระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน
ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(ก) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
(ข) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อ โดยสุจ ริตและสมเหตุ สมผลว่าจำเป็นต้อ งระงับการซื้อ ขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ การระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า
5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1. ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ในกรณีที่มีการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนตาม (ข) วรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยทันที
ทั้งนี้ หากเป็นการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 วันทำการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาสั่งการให้บริษัท
จัดการดำเนินการโดยประการใด ๆ เพื่อ คุ้มครองประโยชน์ข องผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพื่ อ ลดผลกระทบต่อ ธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม
(ค) กองทุ น รวมได้ ลงทุ น ในหลั กทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์สิ น ในต่า งประเทศ และมี เหตุ การณ์ อ ย่า งใดอย่างหนึ่ งดั งนี้ เกิ ดขึ้ น ซึ่งก่ อ ให้ เกิ ด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
1. ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2. มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถ โอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอน
เงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
3. มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนด เวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
ทั้งนี้ การไม่ข ายหรือไม่รับซื้อ คืนหรือ ไม่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่งข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ระบุในรายละเอียด
โครงการและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือ หน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็น
การชั่วคราว ตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทั้งนี้ ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้
Q:
A:

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร?
กองทุนจะไม่เปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ แต่จะเปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเฉพาะช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั้งแรกเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการดังกล่าว
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ข้อสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน
4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต
- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจั ดการกองทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพิ นิจของบริษัทจัดการแต่เพียง
ผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่ จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่ บริษัท
จัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถนิ่ ฐานอยูใ่ น
สหรัฐอเมริกา บุคคลซึง่ ปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึง่ จัดให้มีขึ้น
และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสับเปลี่ยนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมีผลกระทบต่ อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัท
จัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
Q:
A:

กองทุนรวมนีก้ ำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร?
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ “ผู้มีเงินลงทุนสูง” เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่ ง
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

Q:

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

A:

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
Q:
A:

กองทุนรวมมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร?
บริษัทจัดการหรือ นายทะเบียนจะออกหลักฐานแสดงสิ ทธิในหน่ วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมี การทำ
รายการซือ้ หรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่ อเป็นการยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันจด
ทะเบียนกองทุน ในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำสั่งซื้อหรือขายคืน
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

Q:
A:

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร?
สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเองก่อนครบกำหนดอายุโครงการ ซึ่งบริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
เมื่อครบอายุโครงการ
สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน รวม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสี ยงส่วนที่เกินดั งกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุ นและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
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Q:
A:
Q:
A:

Q:
A:

ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม?
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติดประกาศ ณ ที่
ทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำส่งข้อร้องเรียนมาได้ที่
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2777-7777 กด 0 กด 6
• ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-4703207
• สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม และการฝ่าฝืนหรือการไม่
ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดย
ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษทั จัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณา
ของอนุญาโตตุลาการ
การระบุภูมิลำเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีไ่ ม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็น
ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม
Q:

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ?

A:

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ที่
ได้รับใบอนุญ าตจากกระทรวงการคลั งให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการจำนวนทั้งหมด 350 กองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม เท่ากับ 942,435,024,792.19 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)


รายชื่อคณะกรรมการจัดการ
1. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส
3. นายอาชวิณ อัศวโภคิน
4. นางปิ่นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์
5. นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์
6. ดร.พูนศักดิ์ โล่สุนทร
7. นางสาวมยุรา ถิ่นธนสาร
8. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร
9. นายวโรฤทธิ์ จีระชน
10. นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว
11. นางสาวอรวี อุดมพาณิชย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Investment Officer
Chief Marketing Officer
Chief Operations Officer
Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน
Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning
Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้
Executive Director กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ
Executive Director กลุ่มวิเคราะห์หารลงทุน
Executive Director กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน
Executive Director กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
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12. นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์
13. นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์
14. นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล
15. นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
16. นางสาวนภารัตน์ กาญจนสมวงศ์
17. นางสาวอรอุมา ชีพเป็นสุข


รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
1. นางกิตติยา โตธนะเกษม
2. นางสาลินี วังตาล
3. ดร.ยรรยง ไทยเจริญ
4. นายณรงค์ ศรีจักรินทร์
5. นายชลิตติ เนื่องจำนงค์
6. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
7. นายปฏิภาณ เลิศประเสริฐศิริ

Q:

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

A:

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

Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน
Executive Director กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน
Executive Director กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
Executive Director กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
Executive Director กลุ่มทรัพยากรบุคคล
Executive Director กลุ่มกลยุทธ์และวางแผน
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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Q:

รายชื่อผู้จดั การกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม

A: รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ลำดับ
1

ชื่อ-สกุล
นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วุฒิการศึกษา

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

ประสบการณ์ทำงาน
- Director กลุ่มจัดการลงทุน
ตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์
- Director ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนตรา
สารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้อำนวยการ ส่วนลงทุน บมจ.
ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
- นักวิเคราะห์ Investment
Baking บริษัท Access
Capotal (Thailand)

2 นางสาวกมลรัตน์ ตั้งธนะวัฒน์

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

บริหารกองทุน

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3

นางสาวณัฐฏพิชา กิติดำรงค์เจริญ

บริหารกองทุน

- ฝ่ายวิเคราะห์เครดิต
บลจ.ไทยพาณิชย์

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

- ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บลจ.ไทย
พาณิชย์

- ปริญญาตรี คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

- Associated Director
ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนตราสารหนี้
ทางเลือก บลจ. ไทยพาณิชย์

- ฝ่ายจัดสรรเงิน ธนาคาร กรุงเทพ
จำกัด (มหาชน)

- ผู้จัดการกองทุน
ฝ่ายจัดการการลงทุน
ต่างประเทศ บลจ.กสิกรไทย
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Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
A: ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

เบอร์โทรศัพท์

1

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
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0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2,
0-2544-3874-6, 0-2544-3900,
0-2544-3907, 0-2544-3909,
0-2544-3941, 0-2544-3998
0-2305-9000
0-2659-7000
0-2648-3600
0-2648-1777
0-2638-5500
0-2659-8000
0-2695-5000
0-2680-1234
0-2857-7000
0-2697-3870
0-2618-1111
0-2223-2288
0-2649-9650
0-2080-2888
0-2672-5999
0-2088-9999
0-2352-5131-4
0-2761-9100
0-2949-1999
0-2660-6677
0-2103-8811
0-2238-3987
0-2343-9532-33
0-2658-6300
0-2658-5800
0-2861-5508
0-2207-2100
0-2266-6697
0-2056-8888

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์รีเทิร์น 1YA ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย:
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

เบอร์โทรศัพท์

31 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
0-2658-8888
32 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
0-2205-7000
33 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี 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/หรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร.0-2128-2332-7
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-470-3207
“นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถื อหน่วย
ลงทุนด้วย “
Q:

รายชื่อผู้สอบบัญชี

A:

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
นางสาวชื่นตา ชมเมิน
นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา
นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล
นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล
นายสาธิต เกียรติกังวาฬไกล
นายประสิทธิ์พร เกศามา
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ
ตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ทีอ่ ยู่ : ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7 - 8
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร 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
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• ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงช่องทางการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังได้

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม
(1) ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit risk / Default risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร และหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน หรือ คู่สัญญาใน
การทำธุรกรรม (Counterparty) เนื่องมาจากผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำ ธุรกรรม มีผลการ
ดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา ส่งผล ให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระ
ดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ลงได้จากการ พิจารณาลงทุนในตราสารที่มี
คุณภาพ และมีความสามาถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk)
คือ ความเสี่ยงที่มูล ค่ายุติธรรมของตราสาร (Fair value) จะขึ้นกับปัจจัยพื้นฐาน ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ ออก
ตราสาร ซึ่งในกรณีที่บริษัทประสบกับภาวะขาดทุนจะส่งผลให้มูลค่ายุติธรรมของตราสารลดต่ำลง หรือจะมีความเสี่ยงในการ ชำระคืนเงิน
ต้นและ/หรือดอกเบี้ยอันเกิดจากผู้ออกหรือ ผู้ค้ำประกันตราสารปฏิเสธการชำระเงินหรือไม่สามารถชำระเงินได้ภายใน เวลาที่กำหนด
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ลงได้ จากการพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพ และมี ความสามารถในการชำระ
หนี้ของผู้ออกตราสาร
(3) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่ องจากความผันผวนของปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น
ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนส่วนใหญ่ของกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ และ/ หรือ
ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ลงได้จากการพิจารณาลงทุนในตรา สารที่มี
อายุคงเหลือใกล้เคียงกับอายุโครงการ ซึง่ จะทำให้ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารลดลง
(4) ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant)
การลงทุนในสัญ ญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิง กับสินทรัพย์อ้างอิงมีค วามเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในสินทรัพย์
อ้า งอิ งโดยตรง ซึ่ งนอกจากความเสี่ ย งจากความผั น ผวนของระดั บ ราคาของสิ น ทรัพ ย์ อ้ างอิ งแล้ ว กองทุ น ยั งมี ค วามเสี่ ย งจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงความเสี่ยงจากบริษัทผู้ออกตราสาร/คู่สัญญา อาจไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยให้แก่
กองทุนเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดอายุตราสาร
(5) ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives risk)
คือ ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่อ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปัจจัย
ต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และมีการ
ปรับเปลี่ยนสถานการณ์ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น
(6) ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายตราสารล่วงหน้า (Leverage risk)
การที่กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งหมด กองทุนอาจพลาดโอกาสในการได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการ
ลงทุนที่กองทุนไปลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินไม่เป็นไปตามทีค่ าดการณ์ไว้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวให้เหมาะสม
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
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(7) ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political risk)
คือ ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน นโยบายทางการเมือง การเงิน รวมถึง
ข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และการธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้บริษัท จัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่อาจมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของประเทศที่เข้าลงทุนอย่างรอบคอบ
(8) ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counterparty risk)
คือ ความเสี่ ย งที่ เกิ ดจากคู่ สั ญ ญาในการทำธุ ร กรรมไม่ ส ามารถจ่ายเงิน ตามภาระผู ก พั น เมื่ อ ครบกำหนดเวลา (Counterparty risk)
เนื่องจากมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน กองทุนจะลงทุนในสัญญา ซื้อ
ขายล่วงหน้าประเภทธุรกรรม Cross Currency SWAP กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยนทั้ง
จำนวน และทำ SWAP อัตราดอกเบี้ย เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างประเทศที่ลงทุนเป็นอัตรา ดอกเบี้ยสกุลเงินบาท ซึ่งใน
กรณี คู่สัญ ญาที่ กองทุนทำธุรกรรม SWAP ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญ ญาสวอป ผู้ลงทุนอาจได้รับ ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่
กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ลงได้ จากการเข้าทำสัญญากับธนาคาร พาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) และมีการวิเคราะห์และพิจารณา ความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาในการทำ
ธุรกรรมก่อนลงทุนและติดตามวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ช่วยลดความเสี่ยงจากคู่สัญญาดังกล่าวได้
(9) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)
คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถขายตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ได้หรือขายตราสารในราคาที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจขายคืน หน่วย
ลงทุนไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ ยงด้านนี้ลงได้ โดยบริษัทจัดการจะ ใช้ความ
ระมัดระวังสูงสุดในการเลือกตราสารที่ลงทุน อีกทั้งลงทุนในตราสารที่มีอายุคงเหลือใกล้เคียงกับอายุโครงการ
(10) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange Rate risk)
กรณีตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนอยู่จ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เมื่อมีการแปลงค่าเงินสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินบาท ซึ่งจะทำใ ห้ผลตอบแทนที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่คาดได้ เพื่อเป็นการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนมีนโยบายที่จะป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้สัญญาสวอปอัตรา
แลกเปลี่ยน (Currency Swap) และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Forward) เพื่อรับค่าเงินบาทในอัตราคงที่สำหรับ
ตราสารที่มีการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย และ/หรือผลตอบแทนอื่น เป็นเงินตราต่างประเทศ เพื่อ ไม่ให้เกิดความผันผวนของผลตอบแทนที่
เป็นเงินบาท
(11) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ หรือ
นโยบายต่างๆของรัฐบาลในการบริห ารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตุอื่นๆที่อาจทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่ กำหนด
รวมถึงอาจทำให้กองทุนเกิดความเสี่ยงจากสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะ ได้รับจากการ
ลงทุน ทั้งนี้บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ การ เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจัยพื้นฐานต่างของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่าง ใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้นๆซึ่งอาจช่วยลดความ
เสี่ยงในส่วนนี้ได้
(12) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง : อันเนื่องจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตั วแปรอ้างอิง
เปลี่ยนไป เช่น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน (ค่าเงิน ) ปริมาณเงินไหลเข้าหรือออก (Fund
Flow) ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยด้านการเมือง เป็นต้น ดังนั้นกองทุนอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลตอบแทนน้อยลง หรือเสียโอกาสใน
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การได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น หากตัวแปรอ้างอิงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ก่อนพิจารณาลงทุน กองทุนจะ
คาดการณ์ หรือทำการศึกษาและวิเคราะห์ตัวแปรอ้างอิงของตราสารดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อให้กองทุนมีความเป็นไปได้ทจี่ ะได้รับผลตอบแทน
ตามเงื่อนไขทีก่ ำหนดไว้โดยมีระดับความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เหมาะสม
- ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) : ความเสี่ยงเมื่อกองทุนต้องการนำผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ยรับในรูปกระแส
เงินสดที่ได้รับจากตราสาร ฯ ที่ลงทุนในแต่ละงวดของกองทุน ไปลงทุนต่อ แล้วไม่สามารถได้รับอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนทีเ่ ท่าเดิม
ในสถานการณ์ที่อัตราผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้ มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ จะถูก
นำไปลงทุนใหม่อีกครั้งในตราสารอื่นในราคาตลาดขณะนั้นซึ่งอาจมีอัตราดอกเบี้ยต่ำลง โดยบริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์สรรหาตรา
สารเพื่อนำกระแสเงินสดที่ได้รับจากดอกเบี้ยในแต่ละงวดไปลงทุนต่อเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทน โดยคำนึง ถึงเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
- ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญ ญา (Credit Risk) : ในกรณีที่คู่สัญ ญาไม่สามารถปฏิบัติ ตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า อันเนื่องจากภาระความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนไม่
สามารถปฏิ บั ติ ต ามภาระที่ ได้ ต กลงไว้ในสั ญ ญา แต่ อ ย่ างไรก็ ดี บริษั ท จั ด การจะพิ จ ารณาลงทุ น ในสั ญ ญาซื้อ ขายล่ วงหน้ า แฝง
(structure note) ที่คู่สัญ ญาได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ Investment Grade จาก
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด (Call Risk) : ในกรณีที่ตราสารดังกล่าวมีเงื่อนไขให้มีการเรียกไถ่
ถอนคืนได้ก่อ นกำหนด Call option ไว้ล่วงหน้า ผู้ออกตราสารมีสิทธิที่จะจ่ายชำระหนี้ได้ก่อ นกำหนด ส่ วนใหญ่ จะเกิดขึ้นเมื่อ อัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดลดลงหรือการที่อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออตราสารเพิ่มขึ้น หรือผู้ออกตราสารสามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นที่มีต้นทุน
ต่ำกว่ามาจ่ายคืน (Refinancing) ทำให้กองทุนถูกบังคับให้ไถ่ถอน และเสียโอกาสในการได้รับอัตราผลตอบแทนในระดับเดิม โดยต้อง
นำเงินที่ได้รับคืนนั้นไปลงทุนใหม่ในตราสารอื่นทดแทนซึง่ อาจมีอัตราผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเดิมที่เคยได้รับ ในการนี้บริษัทจัดการจะ
พิจารณาลงทุนตราสารที่มีคุณภาพ ตลอดจนความเหมาะสมของเงื่อนไขการชำระเงินคืนของตราสารนั้น ๆ พร้อมทั้งกำหนดและเจรจา
เพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนที่ดีขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงดังกล่าวด้วย
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จำกัดอัตราส่วน
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป
ไม่จำกัดอัตราส่วน
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2
ไม่เกิน 35%
อันดับแรก
2.3 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade
ไม่เกิน 15%
หรือไม่มี credit rating
3 หน่วย CIS ตามที่ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2
ไม่จำกัดอัตราส่วน
ส่วนที่ 2 ข้อ 1
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ไม่เกิน 20%
5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือ
(1) 20% หรือ
ศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.
(2) น้ำหนักของตราสารทีล่ งทุน
ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
ใน benchmark + 5%
5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ
filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้
< 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนที่ไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้
> 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market
6 ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
จะสูงกว่า
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผ่ ู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็น
หลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตัง้ ขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายใน SET หรือใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผ่ ู้ออก
ตราสารอยูร่ ะหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื้อขาย ใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซือ้ ขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนีก้ งึ่ ทุน SN หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้
ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือ
เป็นตราสาร Basel III
6.4.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ < 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุนที่ไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.2.1 หรือ 6.4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
6.4.2.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.2.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.2.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.2.3.1 – 6.4.2.3.2
6.4.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่
ลงทุนต้องขึ้นทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated market
6.5 DW
6.6 reverse repo
6.7 OTC derivatives
6.8 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้
6.8.1 จดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิก
ถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขาย
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อัตราส่วน (% ของ NAV)
(1) 15% หรือ
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์รีเทิร์น 1YA ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย:
SCBER1YA

ข้อ

7

8

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.8.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มลี ักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด
6.9 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูใ่ นระหว่าง IPO
เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์ของ SET หรือ
ของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private
equity ที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มกี ารเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.10. หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ
3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET หรือของ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่
ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าว
ออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และ
มีลักษณะตาม 6.8.1
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)

ไม่จำกัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1
การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่
หรือการเข้าเป็นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%
*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตาม
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญ
ั ชีเว้นแต่เป็น MF ที่มี
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว)
อายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์รีเทิร์น 1YA ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย:
SCBER1YA

ข้อ

2

3
4
5
6

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน คงเหลือ < 6 เดือน
ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มี
อายุโครงการ > 1 ปี

เป็นผู้ออก
ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 B/E หรือP/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้
มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออก
ตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMAและมีการเสนอขาย
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออก
ใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
reverse repo
ไม่เกิน 25%
securities lending
ไม่เกิน 25%
total SIP ซึง่ ได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุน
รวมกันไม่เกิน 15%
ที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทำธุรกรรม
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทีม่ ีอยู่
derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การลดความเสี่ยง (hedging)
6.2 การเข้าทำธุรกรรม
global exposure limit
derivatives ที่มใิ ช่เพื่อการลด
6.2.1 กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน1
ความเสี่ยง
จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV
(non-hedging)
6.2.2 กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้อน2
จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (valueat-risk : VaR) ของกองทุนต้องเป็นดังนี้
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์รีเทิร์น 1YA ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย:
SCBER1YA

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่มีกล
ยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่มี
ความซับซ้อน (exotic derivatives)
**หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit
1,2
รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง
ทุก MF รวมกัน ภายใต้การจัด การของ บลจ. รายเดีย วกัน ต้ องมีจำนวนหุ้ นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทนั้น
2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III 2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูล ค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ออก
และศุกูกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง
ตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญ ชีล่าสุ ด
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้
ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ ผู้ อ อกตราสารมี ห นี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ อ อกใหม่ ก่ อ นครบรอบ
ภาครัฐต่างประเทศ)
ระยะเวลาบัญ ชีถัดไปและยั งไม่ป รากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่ า
หนี้ สิ น ทางการเงิน ดั งกล่าวมารวมกับ มู ล ค่ า หนี้ สิน ทางการเงิ น ตามงบการเงิน
ล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่
เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้น
แต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่าinvestment grade หรือไม่มี credit rating ให้
บลจ. ลงทุนเพือ่ กองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1
ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่
ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็นสมาชิก
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
3
หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะ ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบจากสำนักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
4
หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น
เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
5
หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออก
หน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
6
หน่วย private equity
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน private
equity
1
หมายเหตุ : หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบั ญ ชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการ
บัญ ชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญ ชีต ามกฎหมายว่า ด้ว ยวิชาชีพ บัญ ชี หรือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล เช่ น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรื อ United States
Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2
รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *
อัตราตามโครงการ
(ร้อยละของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้

ไม่เกิน 2.79 (เก็บจริง 1.37 (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น))

• ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)

ไม่เกิน 2.14 (เก็บจริง 1.31%)

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)

ไม่เกิน 0.11 (เก็บจริง 0.02675%)

• ค่านายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar fee)

ไม่เกิน 0.11 (เก็บจริง 0.03424%)

• ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
(Advertising Expenses)
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ***

ไม่เกิน 2,140,000 บาท

- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ไม่มี

• ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ไม่เกิน 2.14

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้

ตามที่จ่ายจริง

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

ไม่มี

• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ไม่มี

• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee)
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

ไม่มี

• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)

ไม่มี

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน (ถ้ามี)

• ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดไว้ใน
โครงการ (Exit Fee)
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หมายเหตุ :
* ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะ
ถือเป็นภาระของกองทุนรวม
อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เปิดเผยเป็นอัตราประมาณการ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้ง อัตราเรียกเก็บจริงให้ทราบหลังจากที่ได้ลงทุน
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณี ที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้ รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่ได้ แจ้งไว้ตอน
เสนอขายหน่ วยลงทุ น ครั้งแรก บริษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิเรีย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการจัด การเพิ่ ม เติ ม โดยจะไม่ เกิน เพดานอัต รา
ค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม โดยในทางบัญชี
จะรับรู้ทั้งจำนวนในวันที่กองทุนจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวมหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรตาม
ความเหมาะสมและเรียกเก็บจากกองทุนตามที่บริษัทจั ดการกำหนด โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันจด
ทะเบียนกองทุนจนถึงสิ้นสุดอายุโครงการ
** ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และ
ภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิใ นการปรับปรุงอัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่าย ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็ บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
ดังกล่าว
*** ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมถึงค่าอบรมเผยแพร่ความรู้และสัมมนาแนะนำกองทุนรวม และค่าพิมพ์แบบฟอร์ม ใบจองซื้อหน่วยลงทุน หรือ
ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นที่เกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 2,140,000 บาท
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ข้อกำหนดอื่น ๆ
▪ บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการ ในการนำส่ง เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึง ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่น (ถ้ามี) เช่น ผ่าน
ช่องทางอิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 30 วันก่อนวันเริ่มดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนิน การเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการนำส่ง และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ ซึ่งบริษัทจัดการได้คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ใน
การนำส่งจดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแก้ไขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการ
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
▪ การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการ
จัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้ นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคล
ดังกล่าว (Churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและ
คำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ทอี่ าจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย
ในกรณี ที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อ กองทุนบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อ มูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ใน
รายงานรอบปีบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย
▪ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้ข้อ มูล และ/หรื อจัดส่งเอกสารหรือ หลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
จัดการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการมีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือระงับ และ/หรือยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการ ณ์
ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อ มูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากบริษัทจัดการไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรั บการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ
กฎหมายต่าง ๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด
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(ข) บริษั ทจัดการเห็ นว่าการทำธุร กรรมของผู้ถือ หน่วยลงทุ นอาจมี ลักษณะเป็น การกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยก ารป้อ งกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือใช้ เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้ายตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่าง ๆ
(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความ
น่าเชือ่ ถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ
นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสาร
หรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่ วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายต่าง ๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ
ทั้งนี้ คำว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือคำว่า “กฎหมายต่าง ๆ” นั้น ให้มีความหมายรวมถึงกฎหมายของ
ประเทศต่าง ๆ ที่กองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศนั้น ๆ ด้วย
▪ ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมี
ผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
(Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ ยวกับบัญ ชีของบุคคลที่อ ยู่ ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่ง
รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริ กา) ซึ่งเปิดหรือมี
ไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีห น้าที่ต้อ งรายงานข้อ มูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญ ชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ ที่
FATCA กำหนดหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้
ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้ อ กำหนดของ FATCA หากกองทุ นรวมใดไม่เข้าผู กพั น ตนเพื่อ ปฏิบั ติ ตามหลักเกณฑ์ ข อง FATCA (กล่าวคื อ มีส ถานะเป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้น ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงิน
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่น ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ
FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพ ย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อ คืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่
ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้ กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
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เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัท
จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และ
เพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบั ติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้ สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด)
ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่ น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและ
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับ
บริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้อ งขอให้ ผู้ถื อ หน่วยลงทุ นนำส่ งข้อ มู ล เอกสาร และ/หรือ คำยิน ยอม เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ยืน ยัน หรือ พิ สูจน์ ท ราบความเกี่ ยวข้อ งกับ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้า
ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของ
กฎหมายดังกล่าว
(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการ
หรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว
และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ / สับเปลี่ยน / โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผล และ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้
สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการ
ดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัท
จัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก
ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติ บริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่าย
เป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนิน การตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษั ทจัดการ
(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือ
ดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
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▪ ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กฎ เกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนและ/หรือการจัดการกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
จะดำเนินการตามแนวทางที่ประกาศกำหนด และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของกองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (2822 HK) ในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

* ทีม่ า: Bloomberg ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2559 – 25 สิงหาคม 2564
** ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
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คำเตือน / ข้อแนะนำ
▪ การพิจารณาร่างหนังสือ ชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุ นรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
▪ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการลงทุน
เพื่อบริษัทจัดการได้ที่ทางเว็บไซต์ www.scbam.com
▪ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุ นของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์รีเทิร์น 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ทั้งนี้
ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไทยพาณิ ชย์ เอ็นแฮนซท์รี เทิร์น 1YA ห้ ามขายผู้ลงทุน รายย่อ ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะ
ทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
▪ ในกรณี ที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุ นสามารถขอหนังสือ ชี้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลั กทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
▪ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความเหมาะสม
ของการลงทุนโดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
▪

คำเตือนหรือคำแนะนำตามประกาศอื่น
▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้ อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.(http://www.sec.or.th)
▪ บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ
ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้ องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะ
สามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติด
ประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หาก
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
▪ ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุน เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
▪ ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริ ษัท
จัด การกองทุ น รวมและผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ จั ด ทำขึ้ น โดยชอบด้ วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ข อง
กองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2564
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รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์รีเทิร์น 1YA
ห้ามขายผูล
้ งทุนรายย่อย

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์รีเทิร์น 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
คำจำกัดความ / คำนิยาม :
เป็นไปตามประกาศ
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชือ
่ โครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์รีเทิร์น 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
1.2. ชือ
่ โครงการจัดการ (อังกฤษ) : SCB Enhanced Return 1YA Not for Retail Investors
1.3. ชื่อย่อ : SCBER1YA
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด
1.5. ประเภทการขาย : ขายครั้งเดียว
1.6. การกำหนดอายุโครงการ : กำหนด
1.7. อายุโครงการ : 1 ปี 0 เดือน 0 วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :
1.9. เงือ
่ นไข (อายุโครงการ) :
ประมาณ 1 ปี (โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนรวม บริษัทจัดการจะแจ้งวันที่สิ้นสุดอายุโครงการให้ผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่
วันจดทะเบียนกองทุนรวม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่กระทบต่อการลงทุนของกองทุนที่นำเงิน
ลงทุนไปลงในประเทศนั้น ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ในประเทศที่ ก องทุ น ไปลงทุ น และ/หรื อ มาตรการเกี่ ย วกั บ การสำรองเงิ น ทุ น ในประเทศ ซึ่ ง อาจมี
ผลกระทบทำให้กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุนกลับมาเป็นสกุลเงินบาทได้ ในวันที่กองทุนครบอายุ
โครงการ อาจทำให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินต้น และดอกเบี้ยตามช่วงเวลาที่กำหนดได้ และอาจทำให้
กองทุนมีอายุโครงการมากกว่าที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณานำเงินลงทุนรวมทั้ง
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากเงินลงทุนของกองทุนดังกล่าวไปลงทุนต่อในทรัพย์สินต่าง ๆ หรือในรูปแบบอื่น
ใด ที่ไม่ขัดกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้ลงทุนของกองทุนดังกล่าว โดยบริษัทจะทำหนังสือแจ้งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
อย่างไรก็ตามบริษัทจะนำเงินลงทุนพร้อมทั้งผลประโยชน์ทั้งหมดกลับคืนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยเร็ว
ที่สุด ในโอกาสแรกที่บริษัทสามารถทำได้ หรือ
บริษัท จัด การขอสงวนสิ ท ธิที่ จะยุติ โครงการในช่ว งเสนอขายหน่ วยลงทุ นครั้งแรก หรือ หลั งจากสิ้ น สุ ด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น โดยจะพิ จ ารณาชำระเงินคื นให้ กั บ ผู้ ล งทุ น โดยไม่ นำทรัพ ย์สิ นที่
จำหน่ายได้ไปจดทะเบียนกองทุนรวม ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนน้อย
กว่า 300 ล้านบาท หรือในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
อันเนื่องจากประเทศที่กองทุนจะไปลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ/หรือปัจจัยอื่นใดที่ ทำให้
ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุ นจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
ทั้งนี้ การดำเนินการใดๆ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดกับผู้ลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัทจัดการ
จะทำหนังสือแจ้งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผู้มีเงินลงทุนสูง
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จำนวนเงิน ทุ นของโครงการจั ด การกองทุ น รวม มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จำนวนเงินทุนของโครงการ : 1,400,000,000.00 บาท
2.1.1. จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 1,400,000,000.00 บาท
2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ) :
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ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวน
เงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 210 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 21,000,000 หน่วย
2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 140,000,000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 500,000 บาท
2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด
2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบาย
การลงทุ น ลั ก ษณ ะพิ เ ศษ การลงทุ น ในต่ า งประเทศ การลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลัก ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่
จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อระดมเงินทุนจากผู้มีเงินลงทุนสูง ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนและ
สามารถรับความเสี่ยงได้ โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ทม
ี่ ีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส
่ ามารถลงทุน
ได้ (Investment grade) และ/หรือเงินฝาก และ/หรือ ตราสารทางการเงินในต่ างประเทศและ/หรือใน
ประเทศที่มีผลตอบแทนที่ดี รวมถึงลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า เช่น สัญ ญาวอร์แรนท์ (Warrant)
เพื่อเปิดโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้ โดยมีช่วงระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ผสม
การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม:
- ตราสารหนี้ : กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ไม่น้อยกว่า 96.50% ของ NAV
- อื่ น ๆ : กำหนดสั ด ส่ ว นการลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เช่ น สั ญ ญาวอร์ แ รนท์
(Warrant) ไม่เกิน 3.50% ของ NAV
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) : บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนใน
นามกองทุนรวมได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัต ถุ ประสงค์ ของการลงทุ นในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ว งหน้ า : ที่ มิ ได้ มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อลดความเสี่ ยง
(Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคำนวน Global Exposure limit : VaR approach
สมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณ :
1. ระดับความเชื่อมั่น (confidence level) ร้อยละ 99
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) 20 วันทำการ
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3. ข้อมูลย้อนหลังที่ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ำกว่า 250 วันทำการ
ประเภทของ VaR ที่บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง Absolute VaR
ไม่เกิน 20% ของ NAV
วิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Variance Covariance Method (Parametric Approach)
3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)
3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :
ไม่มี เนื่ อ งจากกองทุ นไม่ส ามารถวั ด ผลการดำเนิ นงานได้ เพราะอั ต ราผลตอบแทนของกองทุ นขึ้ นอยู่
กับ เงื่ือ นไขการจ่ายผลตอบแทนของสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ วงหน้ า ซึ่ งเป็ นลั ก ษณะเฉพาะเจาะจงที่ ส ร้างขึ้ น
สำหรับกองทุนนี้โดยเฉพาะ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วั ดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผ ลใน
การเปลี่ยนตัวชี้วด
ั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ต าม ในกรณี การเปลี่ยนแปลงตั วชี้วัดเพื่ อให้ เป็นไปตามประกาศ เงื่อ นไขและข้ อกำหนดของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับ
มาตรฐานการวั ด ผลการดำเนิ น งานของกองทุ น รวม และ/หรื อ การเปลี่ ย น แปลงตั ว ชี้ วั ด ในการใช้
เปรียบเที ยบในกรณี ที่ ผู้ออกตัวดัชนีของตั วชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิด เผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวม buy-and-hold
- กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
(1) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรื อตราสารทางการเงินที่ เสนอ
ขายในต่างประเทศและ/หรือในประเทศ รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้หรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับ
ที่ ส ามารถลงทุ นได้ (Investment grade) รวมกั นทั้ งสิ้ นประมาณไม่ น้อ ยกว่ าร้อ ยละ 96.50 ของมู ล ค่ า
ทรัพ ย์สิ นสุ ท ธิ ของกองทุ น (NAV) โดยกองทุ นได้ รับ เงินลงทุ นคื น ไม่ ต่ ำกว่า ร้อ ยละ 97 ของเงินลงทุ น
เริ่มแรกหลังหักค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
ทั้งนี้ กองทุ นยังคงมี ความเสี่ยงจากการผิดชำระหนี้ (default risk) ที่ เกิ ดขึ้ นจากการผิด ชำระหนี้ของผู้
ออกตราสารหรือเงินฝาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ล งทุนได้รับ เงินลงทุนคืนน้อยกว่าร้อยละ 97 ของเงินลงทุน
เริ่มแรก
(2) กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนไม่เกินร้อยละ 3.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิง
กับกองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (2822 HK) ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน เพื่อเปิดโอกาส
ให้กับกองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของกองทุน CSOP FTSE China
A50 ETF (2822 HK)
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ อ าจเปลี่ ย นสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที่ ล งทุ น จากสั ญ ญาวอร์ แ รนท์
(Warrant) เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทอื่น ๆ ได้โดยจะอ้างอิงกับสินทรัพย์อ้างอิงเดิม
โดยมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้
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ส่วนที่ 1 : เงินลงทุนในตราสารหนี้
กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายในต่างประเทศ
และ/หรื อ ในประเทศ รวมทั้ งหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น หรื อ การหาดอกผลโดยวิ ธี อื่ น ที่ ไ ม่ ขั ด ต่ อ
กฏหมาย ก.ล.ต.โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ห รือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (Investment grade) ประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 96.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(NAV)
ในส่ วนการลงทุ นในต่ า งประเทศที่ เป็ นตราสารหนี้ เงินฝากและตราสารทางการเงิน กองทุ นจะเข้ า ทำ
สัญ ญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate risk) ทั้งจำนวน โดยจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท
ธุรกรรม FX Swap หรือ Cross Currency Swap กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อ 1) ป้องกันความ
เสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน และ/หรือ 2) ทำ swap อัตราดอกเบี้ย เพื่อแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างประเทศที่ลงทุนเป็นอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาท นอกจากนี้กองทุนอาจจะ
เข้ าลงทุ นในตราสารที่ มีอ ายุยาวกว่ าอายุโครงการ โดยจะเข้ าทำสั ญ ญาขายตราสารดั งกล่ า วล่ วงหน้ า
เพือ
่ ให้อายุของสัญญาสอดคล้องกับอายุโครงการ เป็นต้น
ส่วนที่ 2 : เงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
กองทุ นจะแบ่งเงินลงทุ นไม่เกินร้อ ยละ 3.50 ของมู ลค่ าทรัพ ย์สินสุท ธิของกองทุ น (NAV) ไปลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิง
กั บ ก อ งทุ น CSOP FTSE China A50 ETF (2822 HK) ที่ ใช้ ใน ก า รค ำ น วณ ต า ม เงื่ อ น ไข ก า รจ่ า ย
ผลตอบแทน ซึ่ งสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที่ ก องทุ น ลงทุ น จะออก รั บ รอง รั บ อาวั ล หรือ ค้ ำ ประกั น โดย
ธนาคารพาณิ ช ย์ไทย หรือ สถาบั นการเงินไทยหรือธนาคารซึ่ งเป็ นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือ
สถาบันการเงินต่างประเทศ โดยเงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เงินลงทุน
ส่วนที่ 2 ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทุ น (Efficient portfolio management) และ/หรื อ การบริ ห ารความเสี่ ย ง ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ส ามารถ
สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมถึงอาจลงทุนหรือมีไว้
ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ได้ แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่
มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับ
การจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Unrated) รวมทั้ ง ตราสารทุ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(Unlisted)
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนในกรณีที่กองทุนไม่สามารถลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่บริษัท
จัดการพิจารณาเห็นว่า เหมาะสมภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ จดทะเบียนเป็นกองทุ นรวม และ/หรือใน
กรณีที่สถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น เกิดปัญหาด้านเครดิตของผู้ออกตราสารและไม่สามารถหา
ตราสารใหม่ทดแทนได้ ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ
ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับ
ช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนหรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทั้ง นี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำ
การ
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ตราสารที่กองทุนคาดว่า
ลงทุน

อันดับความน่าเชื่อถือ
ระยะยาวของผู้ออกตรา
สาร

สัดส่วนการ
ลงทุน ณ วันจด
ทะเบียน

ผลตอบแทน
จากตราสาร
ต่อปี (THB)

ประมาณการการ
ได้รับเงินลงทุน +
ผลตอบแทน ณ
วันครบอายุ
โครงการ

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

A
(FITCH International)

19.30%

1.00%

19.49%

BBB+
(TRIS)

15.00%

1.75%

15.26%

เงินฝาก ธ. Commercial
Bank of Qatar (CBQ) –
กาตาร์

A
(FITCH International)

5.30%

0.50%

5.32%

ตราสารหนี้ที่มีหลักประกันเป็น
เงินฝากอิสลาม ธ. Qatar
Islamic Bank (QIB) กาตาร์

A
(FITCH International)

19.30%

0.65%

19.42%

เงินฝาก ธ. Qatar National
Bank (QNB) - กาตาร์

A+
(FITCH International)

19.30%

0.60%

19.41%

เงินฝาก ธ. Al Khaliji Bank
(ALK) - กาตาร์

A
(FITCH International)

19.30%

0.60%

19.41%

หุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ไทย

รวม (เฉพาะตราสารหนี้)

97.50%

หักค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)*

98.31%
-1.31%

เงินลงทุน+ผลตอบแทน
โดยประมาณ ตามระยะเวลา
การลงทุนประมาณ 1 ปี

97.50%

97.00%

ส่วนที่ 2
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มี
สินทรัพย์อ้างอิง เป็น CSOP
FTSE China A50 ETF
(2822 HK)

2.50%

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

กองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (2822 HK)

สกุลเงิน

ฮ่องกงดอลลาร์ (HKD)

อายุตราสาร

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

อัตราส่วนร่วม

ส่วนที่ 1 = 100%

(participation rate)

ส่วนที่ 2 = 30%

ผลตอบแทนชดเชย
(Rebate Rate)
Knock out level

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสินทรัพย์
อ้างอิง

0.25%
20%
กอ งทุ น CSOP FTSE China A50 ETF (2822 HK) เป็ น กองทุ น
ป ระเภ ท Exchange Traded Fund ( ETF) ที่ ซื้ อ ข าย ใน ต ล า ด
ห ลั ก ท รั พ ย์ ฮ่ อ ง ก ง ( The Stock Exchange of Hong Kong
Limited “SEHK”) เพี ย งตลาดเดี ย ว กองทุ น บริ ห ารจั ด การโดย
CSOP Asset Management Limited โดยมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่
เป็ น ส่ วน ป ระก อ บ ข อ งดั ช นี FTSE China A50 เพื่ อ ให้ ผ ล ก า ร
ดำเนินงานของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใกล้เคียง
กับผลตอบแทนของดัชนี FTSE China A50 ดังกล่าว
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน CSOP FTSE China
A50 ETF (2822 HK) เพือ
่ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
www.csopasset.com

เหตุการณ์ที่สง
่ ผลกระทบต่อ
การลงทุน

กองทุนสงวนสิทธิที่จะนำเงินส่วนที่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เช่ น สัญ ญาวอร์แรนท์ ไปลงทุ นในสิ นทรัพ ย์อ้ า งอิ ง อื่ นที่ ใกล้ เคี ยง
หรือ สัญ ญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทอื่น ที่ใกล้เคียง ตามดุลยพินิจ
ของผู้จัดการกองทุน จนครบอายุกองทุน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งผลตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่
กำหนดไว้ ในกรณี ที่ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ใ ดเหตุ ก ารณ์ ห นึ่ ง ต่ อ กองทุ น
อ้างอิง
ดังต่อไปนี้:
1. กองทุนอ้างอิงมีการเลิกกองทุน
2. กองทุ นอ้า งอิ งหยุด การคำนวณและประกาศ NAV ติ ด ต่ อ กั น 3
วันทำการ
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3. การเปลี่ ย นแปลงกฎระเบี ย บห รื อ สิ่ ง อื่ น ใด ที่ ส่ ง ผลต่ อ ก าร
ดำเนิ นงานของกองทุ นอ้ า งอิ ง หรือ การเปลี่ ยนแปลงอื่ น ใดที่ อ าจ
ส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน รวมถึงการ
เปลี่ย นแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่ งผลกระทบต่อฐานะของ
ความสามารถทางการแลกเปลี่ ย นสกุ ล เงิ น ของสั ญ ญ าซื้ อ ขาย
ล่วงหน้านั้น
4. มีเหตุ ก ารณ์ ใ ด ๆที่ ท ำให้ ผู้ อ อกสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ วงหน้ า ที่ มี ก าร
จ่ า ยผลตอบแทนอ้ า งอิ ง กั บ ระดั บ ของกองทุ น อ้ า งอิ ง ไม่ ส ามารถ
ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคากองทุนอ้างอิงได้
โดยผู้ออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุด
ในการแก้ ไ ขปั ญ หาแล้ ว แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามผู้ อ อกสั ญ ญาซื้ อ ขาย
ล่วงหน้ายังคงได้รับผลกระทบดังต่อไปนี้
a. ไม่ สามารถหา สร้าง สร้างใหม่ ทดแทน ถือ ครอง ยกเลิ ก หรือ
ขายธุ รกรรมหรื อ สิ น ทรั พ ย์ เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งด้ า นราคาตาม
เงื่อ นไขและข้ อ ผู ก พั น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า นั้ น
หรือ
b. ไม่สามารถขายหรือไม่ได้รับการชำระเงินคืนจากการขายธุรกรรม
หรือสินทรัพย์ที่ลงทุน
ผู้ออกตราสาร

ธนาคารพาณิ ชย์ไทย หรือสถาบันการเงินไทยหรือธนาคารซึ่งเป็น
สาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ

เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) (ก่อนหัก
ค่าใช้จ่าย)
กองทุนจะคำนวณผลตอบแทนโดยปัดทศนิยม 2 ตำแหน่งตามหลักคณิตศาสตร์ และจะจ่ายผลตอบแทน
เพียงครั้งเดียวเมื่อสิ้นอายุโครงการ
เงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส่วนที่ 1
1. สินทรัพย์อ้างอิง คือ กองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (2822 HK) ในสกุลเงินฮ่องกง
ดอลลาร์ (HKD)
2. PR คือ อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ของสินทรัพย์อ้างอิงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า = 100%
3. PR x [(ระดับของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง - ระดับของสินทรัพย์อ้างอิงที่
97% ของระดั บ ของสิ นทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง ณ วั น เริ่ ม ต้ น สั ญ ญา)/ระดั บ ของสิ น ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง ณ วั น
เริ่มต้นสัญญา]
4. เงินลงทุนในส่วนนี้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อเงินลงทุน
เงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส่วนที่ 2
1. สินทรัพย์อ้างอิง คือ กองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (2822 HK) ในสกุลเงินฮ่องกง
ดอลลาร์ (HKD)
2. ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง = [(ระดับของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์
อ้างอิง / ระดับของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา) – 1] x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน
3. ค่ าการเปลี่ ยนแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ยน = อั ต ราแลกเปลี่ ยนค่ าเงินบาทเมื่ อเที ยบกั บ ค่ า เงิ น
ฮ่องกงดอลลาร์ ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง/ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงิน
ฮ่องกงดอลลาร์ ณ วันเริ่มต้นสัญญา
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4. PR คือ อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ของสินทรัพย์อ้างอิงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า = 30%
5. Rebate Rate = 0.25%
6. Knock out level = 20%
วันเริ่มต้นสัญญา คือ วันที่กองทุนเริ่มลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดของ
กองทุ นอ้ างอิง หรือไม่มีการคำนวณ NAV ของกองทุ นอ้างอิ งนั้น บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิในการใช้
ราคา NAV ของกองทุนอ้างอิงของวันทำการถัดไป หรือวันทำการอื่นใดที่บริษัทจัดการสามารถนำราคา
NAV มาใช้อ้างอิงได้ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
วั น พิ จ ารณาสิ น ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง คื อ วั น ที่ ก องทุ น พิ จ ารณาระดั บ ของสิ น ทรั พ ย์ อ้ า งอิ งเพื่ อ นำมาคำนวณ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยจะสิ้นสุดประมาณ 5 -10 วันก่อนวันครบอายุ
กองทุน
บริ ษั ท จัด การจะแจ้ งวั น เริ่ม ต้ น สั ญ ญาและวั น พิ จ ารณาสิ น ทรั พ ย์ อ้ า งอิ งให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทราบทาง
เว็ บ ไซต์ ของบริ ษั ท จั ด การภายใน 7 วั น ทำการนั บ แต่ วั น จดทะเบี ย นทรัพ ย์สิ น เป็ น กองทุ น แต่ ห ากวั น
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลือ
่ นเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิงอาจเปลี่ยนแปลงได้
หากสถานการณ์ ก ารลงทุ นทั้ งในและหรือ ต่ างประเทศไม่ เหมาะสมกั บ การลงทุ น โดยบริษั ท จั ด การจะ
ดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยเร็วผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อัต ราส่วนร่วม (Participation Rate) ผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) หรือ Knock out level อาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนแต่
จะไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ
รายละเอียดการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมด
เงื่อนไข

กรณีที่ 1

ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ
วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง < -3%

เงินลงทุนและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
ณ วันครบอายุโครงการ
ได้รับเงินลงทุนคืน 97%
ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
ได้ รับ เงินลงทุ น คื นตั้ งแต่ 97% แต่ น้อ ยกว่ า
100% ขึ้นอยู่กั บ ระดั บการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพย์อ้างอิง

กรณีที่ 2

เงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่วนที่ 1
ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ
วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ≥ -3% แต่ < = PR x [(ระดั บ ของสิ น ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง ณ วั น
0% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้น พิ จ า รณ า สิ น ท รั พ ย์ อ้ า ง อิ ง - ระ ดั บ ข อ ง
สิ น ท รั พ ย์ อ้ า งอิ งที่ 97% ข อ งระดั บ ข อ ง
สัญญา
สินทรัพ ย์อ้างอิ ง ณ วันเริ่มต้นสัญ ญา)/ระดั บ
ของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา]
ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า

กรณีที่ 3

ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ ไ ด้ รั บ เงิ น ล ง ทุ น คื น ทั้ ง จ ำ น ว น 1 0 0 %
วัน พิ จารณาสิ น ทรั พ ย์อ้ างอิ ง ≥ 0% แต่ ≤ + ผลตอบแทนจากการลงทุ นในสั ญ ญาซื้ อ
20% ขอ งระดั บ สิ นท รั พ ย์ อ้ างอิ ง ณ วั น ขายล่วงหน้า
เริ่มต้นสัญญา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซื้อ ขาย
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ล่วงหน้า
= (PR x ค่ า การเปลี่ ย นแปลงของสิ น ทรั พ ย์
อ้างอิง x มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขาย
ล่ ว งหน้ า ) x ค่ า การเปลี่ ย นแปลงของอั ต รา
แลกเปลี่ยน

กรณีที่ 4

1) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง
ณ วั น พิ จ ารณ าสิ น ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง > 20% ไ ด้ รั บ เงิ น ล ง ทุ น คื น ทั้ ง จ ำ น ว น 1 0 0 %
ของระดั บ สิ น ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง ณ วั น เริ่ ม ต้ น + ผลต อบแท นชด เชยจากการลงทุ นใน
สัญญา หรือ
สัญญาซือ
้ ขายล่วงหน้า
2) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญ ญา
ณ วั น ท ำก ารใด ท ำ ก ารห นึ่ งต ล อ ด อ า ยุ ซื้อขายล่วงหน้า
โครงการจนถึ งวันพิ จารณาสิ นทรัพ ย์อ้างอิ ง
> 20% ของระดั บ สิ น ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง ณ วั น = (Rebate Rate x มู ล ค่ าต าม ข น าด ข อ ง
เริ่ ม ต้ นสั ญ ญ า (ก อ งทุ น จะไม่ นำค่ าก าร สั ญ ญ า ซื้ อ ข า ย ล่ ว ง ห น้ า ) x ค่ า ก า ร
เปลี่ ยนแปลงของสิ นทรัพย์อ้ างอิงหลั งจาก เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
วันทำการดังกล่าวมาพิจารณาอีก)

ในการพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลง
ของสินทรัพย์อ้างอิงทุกสิ้นวันทำการ
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเงื่อนไขและการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเช่น คู่สัญญามีการยกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากสภาวะตลาดมีการผันผวนอย่าง
รุนแรงจนไม่สามารถออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กองทุนภายใต้เงื่อนไขเดิมได้ กองทุนจึง ต้องเปลี่ยน
คู่สัญญาใหม่ เป็นต้น การคำนวณผลตอบแทนดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่กองทุนลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งเงื่อนไขดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15
วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆ ขึ้น โดยจะแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเป็นไปตามสัญญาที่กองทุนได้ทำการตกลงร่วมกันกับทางธนาคาร
คู่ค้า ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนอ้างอิงและ/หรือ บริษัทจัดการกองทุนอ้างอิงอย่า งมี
นัยสำคัญ เช่น วิธีการคำนวณ NAV มีการเปลี่ยนแปลง กองทุนอ้างอิงถูกยกเลิก และ/หรือ บริษัทจัดการ
กองทุนอ้างอิงปิดกิจการ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นเหตุให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีอันต้องสิ้นสภาพก่อนกำหนด
ธนาคารคู่ค้าจะทำการคำนวณราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อใช้ในการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด
ตัวอย่างการได้รับเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน
สมมติฐาน
เงินลงทุนทั้งหมด 1,000,000 บาท แบ่งสัดส่วนการลงทุนดังนี้
ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สน
ิ

สัดส่วนการลงทุน

อัตรา
ผลตอบแทน
ณ วันครบอายุ
โครงการ

เงินลงทุนและ
ผลตอบแทนที่
คาดว่าจะได้รับ
(ต่อปี)

(ประมาณ 1 ปี)
ส่วนที่ 1 : ตราสารหนี้ เงินฝากและตราสาร
ทางการเงิน

97.50%

ประมาณ 0.83%

98.31%

หักค่าใช้จา่ ยโดยประมาณ

1.31%

เงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ส่วนที่ 1 หลังหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

97.00%
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โดยประมาณ
ส่วนที่ 2 : สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2.50%

ตัวอย่างผลตอบแทนจากสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าปรากฎตามตาราง
ด้านล่าง

ระดับของสินทรัพย์อา้ งอิง ดังนี้
ระดับของสินทรัพย์
อ้างอิง ณ วันทีเ่ ริ่มต้น
สัญญา

ระดับสูงสุดของสินทรัพย์
อ้างอิง ระหว่างอายุ
โครงการ

ระดับของสินทรัพย์อา
้ งอิง
ณ วันพิจารณาสินทรัพย์
อ้างอิง

กรณีที่ 1

1,000

≤ 1,200

900

กรณีที่ 2

1,000

≤ 1,200

980

กรณีที่ 3

1,000

≤ 1,200

1,100

1)

1,000

≤ 1,200

1,300

2)

1,000

> 1,200

ไม่นำมาพิจารณา

กรณีที่ 4

สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมือ
่ เทียบกับฮ่องกงดอลลาร์ (HKD)
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท
เมื่อเทียบกับฮ่องกงดอลลาร์
(HKD) ณ วันเริ่มต้นสัญญา

อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท
เมื่อเทียบกับฮ่องกงดอลลาร์
(HKD) ณ วันพิจารณา
สินทรัพย์อ้างอิง

กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อ
เทียบกับค่าเงินฮ่องกงดอลลาร์

4 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

3 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

กรณีที่ ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับค่าเงินฮ่องกงดอลลาร์

4 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

5 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

กรณีที่ 1 ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อา้ งอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อา้ งอิง < -3% ดังนี้
การเปลีย
่ นแปลงของอัตรา
แลกเปลีย
่ นค่าเงินบาทเมือ
่ เทียบ
กับฮ่องกงดอลลาร์

- ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ
ค่าเงินฮ่องกงดอลลาร์
- ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ
ฮ่องกงดอลลาร์

ส่วนที่ 1
เงินลงทุนในตรา
สารหนี้
970,000 บาท

ส่วนที่ 2
เงินลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
ไม่ได้รับเงินลงทุนและ
ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในสัญญาซือ
้
ขายล่วงหน้า

รวมเงินลงทุนที่คาดว่า
จะได้รับเมื่อครบอายุ
โครงการ

970,000 บาท
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กรณีที่ 2 ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อา้ งอิง ≥ -3% แต่ < 0%
ของระดับสินทรัพย์อา้ งอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทเมื่อเทียบ
กับฮ่องกงดอลลาร์

- ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น
เมื่อเทียบกับค่าเงิน
ฮ่องกงดอลลาร์

ส่วนที่ 1
เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้

970,000 บาท

ส่วนที่ 2
เงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ได้รับเงินลงทุนจาก
สัญญาซือ
้ ขายล่วงหน้า

ไม่ได้รับ
ผลตอบแทนจาก
สัญญาซือ
้ ขาย
ล่วงหน้า

10,000 บาท

- ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง
เมื่อเทียบกับฮ่องกง
ดอลลาร์

คำนวณจาก

รวมเงินลงทุนที่
คาดว่าจะได้รับ
เมื่อครบอายุ
โครงการ

970,000 + 10,000
= 980,000 บาท

100% x [(980(97%x1,000))/1,000]
x 1,000,000
= 10,000 บาท

กรณีที่ 3 ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ≥ 0% แต่ ≤ 20%
ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทเมื่อเทียบ
กับฮ่องกงดอลลาร์

3.1 ค่าเงินบาทแข็งค่า
ขึ้นเมื่อเทียบกับฮ่องกง
ดอลลาร์จาก 4 บาท ต่อ
1 ดอลลาร์ เป็น 3 บาท
ต่อ 1 ดอลลาร์

ส่วนที่ 1
เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้

970,000 บาท

ส่วนที่ 2
เงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ได้รับเงินลงทุนจาก
สัญญาซือ
้ ขาย
ล่วงหน้า

ได้รับผลตอบแทน
จากสัญญาซือ
้ ขาย
ล่วงหน้า

= 30,000 บาท

22,500 บาท
(คิดเป็น 2.25%
ต่อปี)

รวมเงินลงทุนและ
ผลตอบแทน
ทั้งหมดที่คาดว่า
จะได้รับเมื่อครบ
อายุโครงการ
970,000 + 30,000
+ 22,500
= 1,022,500 บาท
(คิดเป็น 2.25%
ต่อปี)

คำนวณจาก
1. ค่าการ
เปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพย์อ้างอิง
(1,100/1,000) -1
= 0.10
2. ค่าการ
เปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน
3/4=0.75
3. ผลตอบแทน
(30% x 0.10 x
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1,000,000) x 0.75
= 22,500 บาท
3.2 ค่าเงินบาทอ่อนค่า
ลงเมื่อเทียบกับฮ่องกง
ดอลลาร์จาก 4 บาท ต่อ
1 ดอลลาร์ เป็น 5 บาท
ต่อ 1 ดอลลาร์

970,000 บาท

ได้รับเงินลงทุนจาก
สัญญาซือ
้ ขาย
ล่วงหน้า

ได้รับผลตอบแทน
จากสัญญาซือ
้ ขาย
ล่วงหน้า

= 30,000 บาท

37,500 บาท
(คิดเป็น 3.75% ต่อ
ปี)

970,000 + 30,000
+ 37,500
= 1,037,500 บาท
(คิดเป็น 3.75%
ต่อปี)

คำนวณจาก
1. ค่าการ
เปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพย์อ้างอิง
(1,100/1,000) -1
= 0.10
2. ค่าการ
เปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน
5/4 = 1.25
3. ผลตอบแทน
(30% x 0.10 x
1,000,000) x 1.25
= 37,500 บาท
กรณีที่ 4 ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง > 20% ของระดับสินทรัพย์อา้ งอิง ณ วันเริ่มต้น
สัญญาดังนี้
1) ค่ า การเปลี่ ย นแปลงของสิ น ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง ณ วั น พิ จ ารณาสิ น ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง > 20% ของระดั บ
สินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ
2) ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดทำการหนึ่งตลอดอายุโครงการจนถึงวัน
พิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง > 20% ของระดับสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา
การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลีย
่ น
ค่าเงินบาทเมื่อเทียบ
กับฮ่องกงดอลลาร์

4.1 ค่าเงินบาทแข็งค่า
ขึ้นเมื่อเทียบกับฮ่องกง
ดอลลาร์จาก 4 บาท ต่อ
1 ดอลลาร์ เป็น 3 บาท
ต่อ 1 ดอลลาร์

ส่วนที่ 1
เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้

970,000 บาท

ส่วนที่ 2
เงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

รวมเงินลงทุนและ
ผลตอบแทน
ทั้งหมดที่คาดว่า
จะได้รับเมื่อครบ
อายุโครงการ

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ได้รับเงินลงทุน
จากสัญญาซือ
้ ขาย
ล่วงหน้า

ได้รับผลตอบแทนจาก
สัญญาซือ
้ ขายล่วงหน้า

970,000 + 30,000
+ 1,875

1,875 บาท

= 1,001,875 บาท

(คิดเป็น 1.875%ต่อปี)

(คิดเป็น 1.875%

คำนวณจาก

ต่อปี)

= 30,000 บาท

1. ค่าการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยน
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3/4=0.75
2. ผลตอบแทนชดเชย
(0.25% x 1,000,000)
x 0.75
= 1,875 บาท
4.2 ค่าเงินบาทอ่อนค่า
ลงเมื่อเทียบกับฮ่องกง
ดอลลาร์จาก 4 บาท ต่อ
1 ดอลลาร์ เป็น 5 บาท
ต่อ 1 ดอลลาร์

970,000 บาท

ได้รับเงินลงทุน
จากสัญญาซือ
้ ขาย
ล่วงหน้า
= 30,000 บาท

ได้รับผลตอบแทนจาก
สัญญาซือ
้ ขายล่วงหน้า

970,000 + 30,000
+ 3,125

3,125 บาท

= 1,003,125 บาท

(คิดเป็น 0.3125% ต่อ
ปี)

(คิดเป็น 0.3125%

คำนวณจาก

ต่อปี)

1. ค่าการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยน
5/4 = 1.25
2. ผลตอบแทนชดเชย
(0.25% x 1,000,000)
x 1.25
= 3,125 บาท
สรุปผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กรณี
ที่

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทเทียบ
กับฮ่องกง
ดอลลาร์

เงื่อนไขและ
ผลตอบแทน

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

เงิ น ลงทุ น ใน
ต ร า ส า ร ห นี้
(บาท)

เงิ น ลงทุ นในสั ญ ญ า
ซื้ อ ข า ย ล่ ว ง ห น้ า
(บาท)
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

รวมเงิ น ลงทุ น และ
ผลตอบแท น
ทั้งหมดที่คาดว่าจะ
ได้ รั บ เมื่ อ ครบอายุ
โครงการ (บาท)

1

-

ค่ าก ารเป ลี่ ย น แ ป ล ง
ของสิ น ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง
ณ วั น พิ จ า ร ณ า
สิ น ท รั พ ย์ อ้ า งอิ ง < 3%

970,000

0

0

970,000

2

-

เงื่อนไข :

970,000

10,000

0

980,000

ค่าการเปลี่ยนแปลง
ของสินทรัพย์อ้างอิง
ณ วันพิจารณา
สินทรัพย์อ้างอิง ≥ 3% แต่ < 0% ของ
ระดับสินทรัพย์อ้างอิง
ณ วันเริ่มต้นสัญญา
เงินลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าส่วนที่ 1 :
PR x [(ระดับของ
สินทรัพย์อ้างอิง ณ วัน
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พิจารณาสินทรัพย์
อ้างอิง - ระดับของ
สินทรัพย์อ้างอิงที่
97% ของระดับของ
สินทรัพย์อ้างอิง ณ วัน
เริ่มต้นสัญญา)/ระดับ
ของสินทรัพย์อ้างอิง
ณ วันเริ่มต้นสัญญา]
3

4

3.1 ค่าเงินบาท
แข็งค่าขึ้นเมื่อ
เทียบกับฮ่องกง
ดอลลาร์จาก 4
บาท ต่อ 1
ดอลลาร์ เป็น 3
บาท ต่อ 1
ดอลลาร์

เงื่อนไข :

3.2 ค่าเงินบาท
อ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับฮ่องกง
ดอลลาร์จาก 4
บาท ต่อ 1
ดอลลาร์ เป็น 5
บาท ต่อ 1
ดอลลาร์

ผลตอบแทน :

4.1 ค่าเงินบาท
แข็งค่าขึ้นเมื่อ
เทียบกับฮ่องกง
ดอลลาร์จาก 4
บาท ต่อ 1
ดอลลาร์ เป็น 3
บาท ต่อ 1
ดอลลาร์

เงื่อนไข :

4.2 ค่าเงินบาท
อ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับฮ่องกง
ดอลลาร์จาก 4
บาท ต่อ 1
ดอลลาร์ เป็น 5
บาท ต่อ 1
ดอลลาร์

970,000

30,000

ค่าการเปลี่ยนแปลง
ของสินทรัพย์อ้างอิง
ณ วันพิจารณา
สินทรัพย์อ้างอิง ≥
0% แต่ ≤ 20% ของ
ระดับสินทรัพย์อ้างอิง
ณ วันเริ่มต้นสัญญา

(คิดเป็น
2.25%
ต่อปี)

970,000

30,000

(PR x ค่าการ
เปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพย์อ้างอิง x
มูลค่าตามขนาดของ
สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า) x ค่าการ
เปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน

37,500
(คิดเป็น
3.75%
ต่อปี)

970,000

30,000

1) ค่าการเปลี่ยนแปลง
ของสินทรัพย์อ้างอิง
ณ วันพิจารณา
สินทรัพย์อ้างอิง >
20% ของระดับ
สินทรัพย์อ้างอิง ณ วัน
เริ่มต้นสัญญา หรือ
2) ค่าการเปลี่ยนแปลง
ของสินทรัพย์อ้างอิง
ณ วันทำการใดทำการ
หนึ่งตลอดอายุ
โครงการจนถึงวัน
พิจารณาสินทรัพย์
อ้างอิง > 20% ของ
ระดับสินทรัพย์อ้างอิง
ณ วันเริ่มต้นสัญญา

22,500

970,000

30,000

1,022,500
(คิดเป็น 2.25%
ต่อปี)

1,037,500
(คิดเป็น 3.75%
ต่อปี)

1,875

1,001,875

(คิดเป็น
1.875%
ต่อปี)

(คิดเป็น 1.875%
ต่อปี)

3,125

1,003,125

(คิดเป็น
0.3125%
ต่อปี)

(คิดเป็น 0.3125%
ต่อปี)

ผลตอบแทน :
(Rebate Rate x
มูลค่าตามขนาดของ
สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า) x ค่าการ
เปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน
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ตัวอย่างแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินลงทุนและผลตอบแทน

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
มีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบ
ปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ
เป็นไปตามประกาศ
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม:
อั ต ราส่ ว นการลงทุ น ในหลั ก ทรัพ ย์ห รือ ทรัพ ย์สิ นอื่ น เพื่ อ เป็ นทรัพ ย์สิ นของกองทุ น รวมในประเทศและ
ต่างประเทศ
เป็นไปตามประกาศและกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รายละเอียดเพิม
่ เติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : ไม่มี
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
- หักบัญชี
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
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สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก : ไม่มี
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : ไม่มี
6.3. การสั่งซือ
้ หน่วยลงทุน : ไม่มี
7. การรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือ
้ คืน
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม
่ เติม : สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวมหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
7.3. วิธีการรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน : รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เป็นจำนวน
เงินที่ไม่เกินจำนวนเงินสดรับที่ได้รับจากดอกเบี้ยรับ และ/หรือรายได้จากการลงทุนสุทธิ บวก (หัก) ด้วย
กำไร (ขาดทุ น) สุ ท ธิที่ เกิ ด ขึ้นจริง และ/หรือ กำไรสะสม และ/หรือเงินต้ นที่ ได้ จ ากการไถ่ ถ อนคื นของ
พันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนรวมลงทุนไว้ เมื่ อครบอายุของพันธบัตร หุ้ นกู้
หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนรวมลงทุนดังกล่าว หลังจากกันสำรองสำหรับ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ของกองทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเพียงครั้งเดียว ณ
วันครบอายุโครงการ เท่ากับ มูลค่าทรัพย์สินคงเหลือทั้งหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ
แล้ว
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
บริษัทจัดการจะดำเนิ นการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายเพียงครั้ ง
เดียว เมื่อครบอายุโครงการตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ในกรณีวันที่กำหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นั้นตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือตรงกับวันหยุดของประเทศที่กองทุนลงทุน (กรณีที่
มีการลงทุนในต่ างประเทศ) หรือเป็นวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่ งให้บริษัทจัดการหยุด
รับ คำสั่ งซื้ อ หรือ คำสั่ งขายคื นหน่ วยลงทุ นของกองทุ นเปิ ด บริษั ท จัด การจะดำเนิ นการรับ ซื้ อ คื นหน่ ว ย
ลงทุนในวันทำการถัดไป
อนึ่ ง ณ วันครบอายุโครงการ บริษัท จัด การขอสงวนสิ ท ธินำเงินลงทุ นคงเหลื อ ทั้ งหมดของผู้ ถื อ หน่ว ย
ลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิ ดไทยพาณิช ย์ตราสารหนี้ ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่
อยู่ภายใต้ ก ารบริห ารของบริ ษั ท จัด การภายใน 5 วั นทำการถั ด ไป เว้ นแต่ บ ริษั ท จั ด การจะกำหนดหรื อ
อนุญาตให้เป็นอย่างอื่ นได้ โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันทีทำรายการโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุน
เปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงิ นที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาปรับลดหรือยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุน/สั่งซื้อกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น
หรือกองทุนรวมตลาดเงินนั้นได้ขึ้นอยูก
่ ับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาด
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เงินนั้ น โดยผู้ ล งทุ นสามารถขอรายละเอี ยดหนั งสื อ ชี้ ชวนได้ ที่ ผู้ ส นั บ สนุ นการขายหรือ รับ ซื้ อ คื นหน่ ว ย
ลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : ไม่มี
7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :
การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดำเนินการขายคื นหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 7.3 โดยบริ ษัท จัดการไม่จำเป็นต้อ งบอกกล่าว หรือขอความยินยอมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนอีกแต่อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั้งการดำเนินการดังกล่าว
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึง่ ได้รับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการ จะจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ ไม่ระบุที่
อยู่ไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่ อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7
วันทำการนับแต่วันซื้อขายหน่วยลงทุน หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมตามวิธีการที่
ระบุในหนังสือชี้ชวน
(3) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุ น ที่ สั่ ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ตกลงที่ จ ะรั บ ชำระค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น เป็ น หลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดั งกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ใ น
ข้อ 9
(4) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคื นจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือ
วันที่คำนวนราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ :
- อนึ่ ง ณ วั นทำรายการสั บ เปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุ น ตามข้ อ 7.6 หากผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ยั งมิ ไ ด้ เปิ ด บั ญ ชี
กองทุ นเปิ ด ไทยพาณิ ช ย์ต ราสารหนี้ ระยะสั้ นหรือ กองทุ นรวมตลาดเงิน ที่ บ ริษั ท จั ด การกำหนด บริษั ท
จัดการสงวนสิ ทธิที่ จะดำเนินการเปิ ดบัญ ชีกองทุ นเปิดไทยพาณิ ชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวม
ตลาดเงินนั้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าโดยบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ให้ความยินยอมในการดำเนินการดังกล่าวแล้ว
- บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะเปลี่ ยนแปลงกำหนดการในการรับ ซื้ อ คื นหน่ ว ยลงทุ น หรือ ปรั บ ปรุ ง
เพิ่มเติม วิธีการขายคืนและการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ 7 โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น แล้ ว ทั้ ง นี้ เพื่ อ ประโยชน์ สู งสุ ด ของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น โดยจะประกาศผ่ า นทาง
เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จั ด การ หรื อ ช่ อ งทางอื่ น ใดตามที่ บ ริ ษั ท จั ด การกำห นด ในกรณี ที่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกรมสรรพากร และ/หรือหน่วยงานอื่นใด ได้มีประกาศแก้ไข เพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ คืน/ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในอนาคต
บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นตามประกาศที่แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงนั้น
-ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนได้ตามกำหนดเวลา เนื่องจากจำเป็นต้อง
ใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุ น ตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณ
ดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดดังกล่าวให้ทราบผ่ านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยการ
ชำระเงิ น จะโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ เปิ ด ไว้ กั บ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จำกั ด
(มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน
หรือจ่ ายเป็ นเช็ค ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จำกั ด (มหาชน) ขี ด คร่อมเฉพาะสั่ งจ่ายในนามของผู้ ถือหน่ วย
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ลงทุ น และจัดส่ งทางไปรษณี ย์ล งทะเบี ยนตามที่ อยู่ที่ระบุไว้ในคำขอใช้ บริการกองทุน หรือ วิธีอื่นใดที่
บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 10
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :
บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุ นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน
เงินได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติ
พิเศษให้ ช ำระค่ าขายคื นหน่ วยลงทุ นเป็ นหลั กทรั พ ย์ห รือ ทรั พ ย์สิ นอื่ นแทนเงินได้ รวมถึ งกรณี อื่ นใดที่
เป็ นไปตามประกาศสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยบริษั ท จั ด การจะกำหนดขั้ นตอนการ
ดำเนินการต่อ ไป ซึ่งขั้ นตอนที่ก ำหนดต้ องสามารถปฏิบั ติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุ นของ
กองทุนทุกราย
10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถ
ู้ ือหน่วยลงทุน :
บริษัท จัดการจะเลื่ อ นกำหนดการชำระเงิน ค่ าขายคืนหน่ วยลงทุ นแก่ ผู้ถื อหน่ วยลงทุ นที่ มีค ำสั่ งขายคื น
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่ อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผูด
้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่ งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่ว งระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับ
ซื้อ คื นหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมเปิ ดไม่ ถูก ต้ องโดยมี มู ล ค่ าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิด เป็ นอัต รา
ตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้ รับรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลื่ อ นกำหนดการชำระเงิ น ค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ตาม (1) หรือ (2) บริ ษั ท จั ด การจะปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจั ดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของ
การเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูล
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
มอบหมายให้ผด
ู้ ูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
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(4) ในระหว่างการเลื่ อนกำหนดการชำระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุ น หากมี ผู้ถือ หน่วยลงทุ นสั่งขายคื น
หน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยชำระค่ าขายคืนแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :
11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืน หน่วยลงทุน ตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่ งขายคืนหน่วยลงทุนที่
ได้รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งไม่เกิน
กว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้
1. การกระทำที่ เป็ นความผิด มูล ฐานหรื อ ความผิ ด ฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ ยวกั บ การป้ อ งกั นและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทำที่ เป็ น การปฏิบั ติ ต ามคำสั่ งเกี่ ยวกั บ การยึด หรือ อายัด ทรัพ ย์สิ นโดยบุ ค คลผู้ มี อ ำนาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสำคัญ
(2) อยู่ ในระหว่ า งดำเนิ น การเปลี่ ย นให้ บ ริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมรายอื่ น เข้ า บริ ห ารจั ด การกองทุ น รวม
ภายใต้ การจัด การของตนอันเนื่ องมาจากการที่ บริษัท จัด การกองทุ นรวมรายเดิ มไม่ สามารถดำรงความ
เพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์ว่าด้วยการ
ดำรงเงิน กองทุ น ของผู้ ป ระกอบธุ รกิ จ การจั ด การกองทุ น รวม การจั ด การกองทุ น ส่ ว นบุ ค คล การเป็ น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและ
การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
(3) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ที่ระบุไว้ในข้อผูกพันข้อ 22.1.1 (4)
11.2 ในการใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
สามารถระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(ก) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
(ข) บริษัท จัด การพิ จารณาแล้ ว มีค วามเชื่อ โดยสุจ ริต และสมเหตุส มผลว่า จำเป็ นต้ องระงับการซื้ อขาย
หน่วยลงทุ นโดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่ องจากเหตุ จำเป็นตามกรณี ใ ดกรณี
หนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ การระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผัน
เวลาดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1. ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ในกรณี ที่มีการระงับการซื้อขายหน่ วยลงทุ นตาม 11.2 (ข) วรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยทันที ทั้งนี้ หากเป็นการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 วันทำ
การ สำนั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิ จารณาสั่ งการให้ บริษัท จัด การดำเนิ นการโดยประการใด ๆ
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
(ค) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
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1. ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะ
ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2. มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถ โอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
3. มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์ห รือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนด เวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
11.3 เมื่อปรากฏเหตุ ซึ่งส่งผลให้บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้
แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุ นตามที่ กำหนดไว้ในข้อ 11.1 และ 11.2 และ
บริษัทจัดการประสงค์จะดำเนินการดังกล่าว ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ท ราบถึง
การไม่ ข ายหรื อ ไม่ รับ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น โดยพลั น และหากเป็ น เหตุ ต ามข้ อ 11.1 (2) หรื อ 11.2 ให้
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(2) บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับ คำสั่งซื้อหรือคำสั่ง
ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น พร้ อ มทั้ งแสดงเหตุ ผ ล และรายงานแผนการดำเนิ น การของกองทุ น เปิ ด นั้ น ให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(3) ในกรณี ที่ บริษั ท จัด การไม่ขายหรือ ไม่รับซื้ อ คื นหน่ วยลงทุ นหรือ หยุด รับคำสั่ งซื้ อหรือ คำสั่งขายคื น
หน่ ว ยลงทุ น ตามข้ อ 11.1 (2) หรื อ 11.2 เกิ น 1 วั น ทำการ บริ ษั ท จั ด การจะดำเนิ น การดั งนี้ ก่ อ นการ
เปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) บริษั ท จัด การจะรายงานการเปิ ด รับ คำสั่ งซื้ อ หรื อ คำสั่ งขายคื น หน่ วยลงทุ น และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึง
การเปิดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่ อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้
ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
11.4 บริษัทจัดการหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่ วงระยะเวลาที่บริษัท
จัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิด
เป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหน่วย
ลงทุ นไว้แล้ วให้ ท ราบถึ งการหยุด ขายหน่วยลงทุ น ตลอดจนเปิ ดเผยต่อ ผู้ ถือ หน่ วยลงทุ น รายอื่นและผู้
ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
เป็นไปตามประกาศ
13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ “ผู้มีเงินลงทุนสูง” เว้น
แต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
14. การจ่ายเงินปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่มี
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15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทั้งหมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.79 ต่อปีของมูลค่าจด
ทะเบียนกองทุนรวม
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ประมาณการค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การรายปี ในอั ต ราไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 2.14 ต่ อ ปี ของมู ล ค่ า จดทะเบี ย น
กองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าจดทะเบียน
กองทุ นรวม โดยในทางบั ญ ชี จะรั บ รู้ ทั้ งจำนวนในวั น ที่ ก องทุ นจดทะเบี ยนกองทรัพ ย์ สิ นของโครงการ
จัดการเป็นกองทุนรวมหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรตามความเหมาะสมและเรียกเก็บจากกองทุน
ตามที่ บริษัท จัด การกำหนด โดยจั ดเก็บ ค่าธรรมเนี ยมการจัด การสำหรับ ระยะเวลาตั้ งแต่ วันจดทะเบี ยน
กองทุนจนถึงสิ้นสุดอายุโครงการ
ทั้งนี้ ในกรณี ที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ โดยคำนวณตามมูลค่าที่ต ราไว้ของหน่วยลงทุนมีมูลค่า
น้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัท จัดการจะเรี ยกเก็บ ค่าธรรมเนียมการจัด การไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อ ปีของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด
้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ประมาณการค่ า ธรรมเนี ย มผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ รายปี ในอั ต ราไม่ เกิ น ร้อ ยละ 0.11 ต่ อ ปี ของมู ล ค่ า จด
ทะเบียนกองทุนรวม
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าจด
ทะเบียนกองทุนรวม
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ไม่มี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ไม่มี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
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ทั้งนี้ เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 15.2.1 15.2.5 จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมรวมของกองทุน
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 2,140,000 บาท ซึ่งจะเรียก
เก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของ
กองทุนรวมทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณา
ประชาสั ม พั น ธ์ ค่ า สื่ อ โฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการตลาด ค่ า อบรมเผยแพร่ค วามรู้ และ
สัมมนาแนะนำกองทุนรวม
(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตรวจสอบทรัพย์สิน
ในประเทศ และต่างประเทศ
(3) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่ง หนังสือชี้ชวนรายละเอียดโครงการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม รวมถึงเอกสารประกอบการขายอื่น ๆ
(4) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ ตามอัตราที่ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศกำหนดเป็นการ
ทั่วไปในการให้บริการ ตามที่จ่ายจริง แต่จะไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม ทั้ งนี้ อั ตราดั งกล่ าวอาจมีก ารเปลี่ ยนแปลงไปตามที่ ผู้ เก็ บ รักษาทรัพ ย์ สิน ในต่า งประเทศเรียกเก็ บ
(ถ้ามี)
(5) ค่าจัดทำและ/หรือจัดส่งรายงาน ข่าวสาร ข้อมูลใดๆแก่ผู้ถื อหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนรวมโดยตรง หนังสือบอกกล่าวประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
ตลอดจนข่ า วสาร ข้ อ มู ล ที่ บ ริษัท จัด การมี ห น้ า ที่ จั ด ทำ และ/หรือ จั ด ส่ งตามที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนด
(6) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบสั่งขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันการ
ซื้อและขายหน่วยลงทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่น ๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และนำเงินเข้าบัญชีสำหรับ
การรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน
(8) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งและ/หรือจัดการกองทุนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมคำขอจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมใน
การจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม ค่าไปรษณียากร ค่าแปลเอกสารต่าง ๆ
ค่าอากรแสตมป์ต่าง ๆ ค่าดำเนินงานอื่น ๆ เป็นต้น
(9) ค่ าใช้ จ่ า ยในการติ ด ตามทวงถามหรื อ การดำเนิ นคดี เพื่ อ การรับ ชำระหนี้ ใ ด ๆ ของกองทุ นรวมทั้ ง
ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่ งหนี้ เช่น ค่าที่
ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสืบทรัพย์และ/หรือบังคับคดี ค่าใช้จ่าย
ในด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ เป็นต้น
(10) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่าย (ถ้ ามี)
ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติต ามหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษั ท จัด การ เพื่ อ ประโยชน์ ของผู้ ถือ หน่ วยลงทุ น หรือ เมื่ อ ได้ รับ คำสั่ งจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(11) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือ กฎหมายกำหนด
(12) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอ
มติผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
(13) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม
(14) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี) ที่ปรึกษาการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี)
(15) ค่ า บริก าร และ/หรื อ ค่ าธรรมเนี ยมธนาคาร และ/หรื อ ค่ าภาษี อ ากร และ/หรื อ ค่ าใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ ที่
เกี่ ยวเนื่ อ งกั บการจัด หา ได้มา รับ มอบ ส่ ง มอบ ดู แลเก็บ รัก ษา ปกป้อ งผลประโยชน์ ซึ่ งสิ น ทรัพ ย์ห รือ
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์รีเทิร์น 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
หลั ก ทรั พ ย์ ต่ า ง ๆ ของกองทุ น ที่ น อกเหนื อ ไปจากที่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ 15.2.2 “ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์รายปี”
(16) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade)
(17) ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ และค่ า ธรรมเนี ย มที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งการชำระบั ญ ชี แ ละเลิ ก กองทุ น รวม เช่ น
ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุนรวม เป็นต้น
(18) ค่ า นายหน้ า ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ที่ ซื้ อ หรื อ ขายเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการจั ด การกองทุ น รวมซึ่ งได้ รวม
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม หรื อ ภาษี อื่ น ๆ ตามที่ ก องทุ น จะถู ก เรี ย กเก็ บ เมื่ อ สั่ ง ซื้ อ หรื อ สั่ ง ขายหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ค่าธรรมเนียมการทำรายการในต่างประเทศ
(19) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที่จา่ ย เป็นต้น
(20) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน ซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียก
เก็บจากกองทุนรวมตามจำนวนเงิน และเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะไม่เกิ นร้อ ยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่ าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริ ษัท จัดการจะเป็นผู้ รับผิ ดชอบ
ส่วนที่เกินอัตราที่กำหนด
ค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายต่ าง ๆ ที่ เรียกเก็บ จากกองทุนรวมตามข้อ 15.1 - 15.2 รวมภาษีมูล ค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ อัตราภาษี มูล ค่าเพิ่ ม ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ หรือภาษี อื่นใดมี การเปลี่ยนแปลง บริษัท จัดการ
สงวนสิ ท ธิ ใ นการปรั บ ปรุ งอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ งหมดของกองทุ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่มี
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : ไม่มี
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : ไม่มี
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ในอัตรา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
หรือตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ โดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูโ้ อนในวันที่ยน
ื่ คำขอโอนหน่วยลงทุน
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ ในกรณีที่ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล
ที่อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณี
หายและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ตามที่จา่ ยจริง
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์รีเทิร์น 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษั ท
จั ด การหรื อ นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น ดำเนิ น การให้ ผู้ ล งทุ น หรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น กรณี พิ เ ศษ
นอกเหนื อ จากการดำเนิ น การตามปกติ ข องบริษั ท จั ด การหรื อ นายทะเบี ยนหน่ วยลงทุ น และ/หรือ การ
ดำเนิ น การใด ๆ ซึ่ ง พิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า เป็ น ความประสงค์ เ ฉพาะตั ว ของผู้ ล งทุ น หรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เช่ น
ค่ า ธรรมเนี ยมการออกหนั งสื อ รั บ รองฐานะการเงิน / รับ รองยอดหน่ ว ยลงทุ น ค่ าธรรมเนี ย มการค้ น หา
เอกสารจากศูนย์เอกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นต้น ตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเก็บ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นได้โดยไม่
ต้องดำเนินการแจ้งผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุ นล่วงหน้า โดยบริษัท จัดการจะติด ประกาศรายละเอียด
ดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่ าง ๆ ที่เรียกเก็บ จากผู้สั่ งซื้ อหรือผู้ ถือ หน่ วยลงทุ นตามข้ อ 15.3 รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ อัตราภาษี มูล ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ หรือภาษี อื่นใดมี การเปลี่ยนแปลง บริษัท จัดการ
สงวนสิ ท ธิ ใ นการปรั บ ปรุงอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ งหมดของกองทุ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว
15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 ทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่า
จดทะเบียนกองทุนรวมในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม ในทางบัญชีจะรับรู้ทั้งจำนวนและ
เรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือนหรือระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะทำการเรียกเก็บจากกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
หรือรอบระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

การดำเนินการของบริษัทจัดการ

1. การเพิม
่ ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อน
การเรียกเก็บเพิม
่ ขึ้น

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

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

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตรา
ที่ระบุไว้ในโครงการ

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

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ

บริษัทจัดการต้องขอมติ3 เพือ
่ แก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์รีเทิร์น 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

การดำเนินการของบริษัทจัดการ

2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่
วันที่มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ

ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือ
ว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบการแก้ไข
โครงการในเรื่องดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเพิ่มขึ้น
1

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

ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลั กเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอ
มติผถ
ู้ ือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
3

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

< 1 สตางค์
หรือ < 0.5 %
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที่
ถูกต้อง

การดำเนินการของบริษัทจัดการ

ระยะเวลา

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

2.

≥1 สตางค์
และ ≥ 0.5 %
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที่
ถูกต้อง

ตั้งแต่วันที่พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

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

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

ภายในวันทำการ
ถัดจากวันที่
คำนวณมูลค่า/
ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ้น

ตาม 1.1.4

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

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

ภายในวันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม
2.1.2.1
ภายใน 3 วันทำ
การนับแต่วันที่
ผู้ดูแล
ผลประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม
2.1.2.1

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

2.2.4 จัดทำมาตรการป้องกันเพือ
่ มิให้ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
ให้บริษัทจัดการส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย

ตาม 2.1.2.1

ภายใน 5 วันทำ
การนับแต่วันที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไข
ราคาหน่วย
ย้อนหลังและ
รายงานการชดเชย
ราคา
ภายใน 7 วันทำ
การนับแต่วันที่
ผู้ดูแล
ผลประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม
2.1.2.1
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ข้อ กรณีที่มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถก
ู ต้อง
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ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสำเนารายงานดังกล่าว
แทน
1

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

ไม่ใช้กับกองทุนปิดที่มีหน่วยเป็นหลักทรัพ ย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วย
ตามระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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

1.1.1 กรณีที่ผู้ซื้อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ซื้อหน่วยเป็นจำนวน
ซึง่ มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยทีไ
่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วยทีถ
่ ก
ู ต้อง
1.1.2 กรณีที่ผซ
ู้ ื้อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จา่ ยเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่
1.1.3 กรณีที่ผู้ซื้อมีหน่วยเหลืออยู่นอ
้ ยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด3 ให้ดำเนินการ
ดังนี้
1.1.3.1 ดำเนินการตาม 1.1.2 หรือ
1.1.3.2 ลดจำนวนหน่วยทีเ่ หลืออยู่นั้น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการ ให้
กองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่

1.2 กรณีรบ
ั ซื้อคืน

1.2.1 กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผูข
้ ายคืนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยทีถ
่ ูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้
ผูข
้ ายคืน
1.2.2 กรณีที่ผู้ขายคืนไม่มห
ี น่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุน
เปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยทีไ
่ ม่ถก
ู ต้อง > ราคาหน่วยทีถ
่ ูกต้อง
2.1 กรณีขาย

2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ซื้อเป็นจำนวนซึ่งมีมล
ู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถก
ู ต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื้อ

2.2 กรณีรบ
ั ซื้อคืน

2.2.1 กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยที่
ถูกต้อง
2.2.2 กรณีที่ผู้ขายคืนไม่มห
ี น่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่
2.2.3 กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่นอ
้ ยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด3 ให้
ดำเนินการดังนี้
2.2.3.1 ดำเนินการตาม 2.2.2 หรือ
2.2.3.2 ลดจำนวนหน่วยทีเ่ หลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
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1. ราคาหน่วยทีไ
่ ม่ถก
ู ต้อง < ราคาหน่วยทีถ
่ ูกต้อง
กองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่
ไม่ ใช้ กั บ กรณี ที่ ร าคาหน่ ว ยไม่ถู ก ต้ อ งมี ส าเหตุ ม าจากปั จ จั ยภายนอกที่ ไ ม่ อ าจควบคุ ม ได้ เช่ น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศู นย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์รบ
ั รองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
3

หมายเหตุ 1. ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่า
ไม่ถึ ง 100 บาท บริษัท จัด การอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่ มี การจ่ายเงิน ให้ผู้ ถื อ
หน่ วย แต่ ถ้ า บุ ค คลดั งกล่ า วไม่มี ส ถานะเป็ นผู้ ถื อ หน่ ว ยแล้ ว ให้ บ ริ ษั ท จั ด การชดเชยราคาให้ แล้ ว เสร็ จ
ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมู ลในรายงานการแก้ไขราคาย้ อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื้อหน่วย
ตาม 2.1 บริษท
ั จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้
17. ชื่อผูเ้ กี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
17.5. ที่ปรึกษา :
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :
17.6. ผูส
้ อบบัญชี :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
19. การขอมติ ของผู้ถื อหน่วยลงทุ น และวิธีการแก้ไขโครงการจั ดการกองทุ นรวม หรื อ แก้ ไข
วิธีการจัดการ :
เป็นไปตามประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไป
ตามข้อ กำหนดในข้ อผูก พันระหว่า งผู้ถือ หน่วยลงทุ นกั บบริษัท จัด การกองทุ นรวม ทั้ งนี้ การขอมติ เพื่ อ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา
129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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20. ข้อกำหนดอื่น ๆ :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
21. การดำเนินการกรณีบริษท
ั จัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด :
เป็นไปตามประกาศ
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
เป็นไปตามประกาศ
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ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์รีเทิร์น 1YA
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กับ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

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

1

การดำเนินการ
ของบริษัทจัดการ

กรณีกองทุนที่บริษัทจัดการได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น
0

กรณี ที่ มี พ ฤติ ก ารณ์ ว่ า ผู้ อ อกตราสาร
หนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชำระหนี้ได้ 1 หรือเมื่อ ปรากฏ
ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ บ ริ ษั ท จั ด การพิ จ ารณา
แล้ ว เห็ นว่ า ต ราสารที่ ล งทุ นโด ยมี
นั ย สำคั ญ ต่ อ NAV ของกองทุ น นั้ น
ป ร ะ ส บ ปั ญ ห า ข า ด ส ภ า พ ค ล่ อ ง
หรือ ไม่ส ามารถจำหน่า ยได้ด้ วยราคา
ที่สมเหตุสมผล2

1. การกำหนดให้
เป็นผู้มีสท
ิ ธิได้รับ
เงินได้สท
ุ ธิจาก
ทรัพย์สินอื่นที่ได้
จากการรับชำระหนี้

1.1 กำหนดให้ผู้ถอ
ื หน่วยทุกรายที่มช
ี ื่อ
อยู่ในทะเบียนผู้ถอ
ื หน่วย ณ วันที่บริษัท
จัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่บริษัทจัดการ
ดำเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกำหนดให้ผู้ถอ
ื หน่วยทุกราย
ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ
้ ือหน่วย ณ
วันที่มีพฤติการณ์ว่าผูอ
้ อกตราสารหนี้
หรือลูกหนีต
้ ามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชำระหนี้เป็นผู้มส
ี ิทธิได้ก็ได้
หรือเมือ
่ ปรากฏข้อเท็จจริงทีบ
่ ริษัท
จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่
ลงทุนนั้นประสบปัญหาขาด สภาพ
คล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วย
ราคาที่สมเหตุสมผล

2. การแจ้งต่อ
สำนักงาน
คณะกรรมการ
ก.ล.ต.

ข้อมูล: ประเภท จำนวน ชื่อผู้ออกตราสารหนีห
้ รือลูกหนีต
้ ามสิทธิเรียกร้อง เงิน
สำรอง (ถ้ามี) และวันทีบ
่ ริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้อง
เป็น 0 หรือวันที่บริษัทจัดการทราบถึงพฤติการณ์วา่ ผูอ
้ อกตราสารหนีห
้ รือลูกหนี้
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ แล้วแต่กรณี
ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มี
ข้อมูล

จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที่สำนักงาน
ใหญ่ สำนักงานสาขาของบริษัทจัดการ
และสถานที่ตด
ิ ต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
้ คืนทีใ่ ช้ใน
การซื้อขายหน่วยของกองทุน ภายในวัน
ทำการถัดจากวันทีบ
่ ริษัทจัดการแจ้ง
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย

บริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณ NAV ของกองทุน

บริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารนั้นมารวมคำนวณ NAV ของกองทุน ในกรณีที่พิจารณาแล้วมีความเชื่อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าตราสารที่กองทุนลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่ อ ง หรื อ ไม่ ส ามารถจำหน่ า ยได้ ด้ ว ยราคาที่ ส มเหตุ ส มผล และการจำห น่ า ยจะไม่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
2
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ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้มีการกำหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับ
ชำระหนี้ตาม 1. บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทีม
่ ิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนได้ต่อเมื่อมีการ
ดำเนินการดังนี้
(1) ระบุรายละเอียดเกีย
่ วกับการรับชำระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นไว้ในข้อผูกพัน
(2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่
ละครั้ง โดยดำเนินการดังนี้
(2.1) ระบุ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์สิ น ที่ ก องทุ น จะได้ จ ากการรั บ ชำระหนี้ ด้ ว ยทรั พ ย์ สิ น อื่ น
มูล ค่ า ของทรั พ ย์สิ น ประมาณการค่ า ใช้ จ่า ย เช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการได้ ม าซึ่ งทรั พ ย์สิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
บริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้
(2.3) จัดให้มห
ี รือจัดทำเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้น
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที่บริษัทจัดการจัดทำ ซึ่งแสดง
ถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้
ส่ ว นที่ 2 การดำเนิ น การเมื่อ บริษั ท จั ด การได้ รับ ทรั พ ย์สิ น มาจากการรั บ ชำระหนี้ ด้ ว ยทรั พ ย์ สิ น อื่ น เพื่ อ
กองทุน
การดำเนินการ

รายละเอียด

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

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

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

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงาน
สาขาของบริษัทจัดการตลอดจนสถานทีต
่ ิดต่อทุกแห่งของ
ผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือ
้ คืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วย

3. กำหนดราคาทรัพย์สินที่กองทุน
ได้รับมาจากการรับชำระหนีด
้ ้วย
ทรัพย์สินอื่น

เพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม
หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีส
่ มาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4. คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนที่มีการรับชำระหนี้ดว้ ย
ทรัพย์สินอื่น

4.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 บริษัท
จัดการต้องไม่นำทรัพย์สินทีไ่ ด้จากการรับชำระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่น
และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สน
ิ อื่นที่ได้จากการรับชำระหนีม
้ ารวม
คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดำเนินการตาม 2.1 แล้ว ให้
บริษัทจัดการระบุไว้ในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่า
หน่วยในครั้งถัดจากวันที่ได้รบ
ั ทรัพย์สินนั้นมาว่ากองทุนได้รับชำระ
หนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นซึ่งผูล
้ งทุนสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่
สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการ โดยให้ระบุไว้
ในการประกาศดังกล่าวไม่นอ
้ ยกว่า 3 ครั้งติดต่อกัน

4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 4.1 บริษัทจัดการต้องนำทรัพย์สินที่ได้
จากการรับชำระหนีด
้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
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5. ดำเนินการกับทรัพย์สินทีไ
่ ด้จาก
การรับชำระหนี้ดว้ ยทรัพย์สน
ิ อื่น

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

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภายใน 45
วันนับแต่วันที่มีเงินได้สท
ุ ธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้

6.1 ให้บริษัทจัดการเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินทีไ่ ด้จากการรับ
ชำระหนีด
้ ้วยทรัพย์สินอื่นคืนในแต่ละครั้งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1.
ของส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วันที่มเี งินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้
6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่บริษัท
จัดการได้เฉลี่ยเงินคืน
6.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการ
เฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถ
ู้ ือหน่วย บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถ
ู้ ือหน่วยจะคุม
้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้
หากได้มก
ี ารจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนีด
้ ว้ ย
ทรัพย์สินอื่นจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้นั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จา่ ยใน
การเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่น
ที่ได้จากการรับชำระหนีด
้ ังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนก็ได้ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะดำเนินการดังกล่าวได้
ต่อเมื่อได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว
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6.4 สำหรับกองทุนเปิดที่บริษท
ั จัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี้
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่าบริษัทจัดการได้รับ
ชำระหนีต
้ ามตราสารหนีห
้ รือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน ให้
บริษัทจัดการปฏิบัตต
ิ าม 6.1 - 6.3 โดยอนุโลม

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

ระยะเวลาดำเนินการ

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

≥ 5 วันทำการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถอ
ื หน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่อง
ดังกล่าว

≥ 5 วันทำการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพือ
่ รวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัว๋ สัญญาใช้
เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม

ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิก
กองทุน

23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญ ชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ เพื่อทำหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนรวม
แล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีก องทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
สำหรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยและเงิน ค่ า ตอบแทนในการชำระบั ญ ชี ข องกองทุ น รวมจะหั ก จ่ า ยจากทรั พ ย์ สิ น ของ
กองทุนรวม และผู้ชำระบัญ ชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุ นตามมูลค่ าทรัพย์สินสุท ธิ
เท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผถ
ู้ ือหน่วยถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่ อ ได้ ช ำระบั ญ ชี เสร็ จ เรี ย บร้อ ยแล้ ว ผู้ ช ำระบั ญ ชี จ ะทำการจดทะเบี ย นเลิ ก กองทุ น รวมกั บ สำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคง
ค้ า งอยู่ ให้ ผู้ช ำระบั ญ ชี จัด การโอนทรัพ ย์สิ น ดั งกล่ า วให้ ต กเป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ของสำนั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
โครงการจั ด การกองทุ น รวมที่ ผ่ านการอนุ มั ติ จ ากสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ผ่ า นการแก้ ไ ข
เพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ บริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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หนังสือชี้ชวนส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์รีเทิร์น 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
SCB Enhanced Return 1YA Not for Retail Investors (SCBER1YA)

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

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

(นายอาชวิณ อัศวโภคิน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7 – 8
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจก
ั ร เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพฯ 10900
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