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 การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทนุ ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุเม่ือเห็นว่าการลงทนุในกองทนุ
รวมเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุของตน และผู้ลงทนุยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุดงักลา่วได้ 

 ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไมป่กติ ผู้ลงทนุอาจได้รับชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุลา่ช้ากวา่ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 

 ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้
สอบถามผู้ ติดตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 

 ในส่วนท่ีลงทนุในต่างประเทศ กองทนุป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทัง้จํานวน โดยกองทนุจะลงทนุใน
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้ากบัคู่สญัญาท่ีเป็นธนาคารพาณิชย์เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จํานวน และอาจทําสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้าอ้างอิงกับอตัราดอกเบีย้เพ่ือป้องกันความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ของกองทุน ทัง้นี ้ในกรณีท่ีคู่สญัญาท่ีกองทนุทํา
ธรุกรรม SWAP ไมส่ามารถดําเนินการได้ตามสญัญาสวอป ผู้ลงทนุอาจได้รับผลตอบแทนไมเ่ป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ 

 อนึ่ง ณ วนัครบอายุโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธินําเงินลงทุนคงเหลือทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปลงทุนต่อยัง
กองทนุเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนีร้ะยะสัน้ หรือกองทนุรวมตลาดเงินอ่ืนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ในวนัทําการถดัไป 
โดยบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัทําการนบัแต่
วนัท่ีทํารายการโอนหน่วยลงทนุไปยงักองทนุรวมดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทํารายการซือ้ หรือขายคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุลงทนุไปยงักองทนุอ่ืนได้ ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ใน
หนังสือชีช้วนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนีร้ะยะสัน้หรือกองทุนรวมตลาดเงินนัน้ โดยผู้ ลงทุนสามารถขอรายละเอียด
หนงัสือชีช้วนได้ท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ 

 บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้ข้อมูลในอดีตในการคํานวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (absolute correlation 
coefficient) กองทนุรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตวัแปรท่ีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินท่ีต้องการ
ลดความเส่ียงเคลื่อนไหวในทิศทางท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อมลูในอดีตซึง่อาจสง่ผลให้การเข้าทําสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าไมส่ามารถลดความ
เสี่ยงได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ 

 เพ่ือประโยชน์สงูสดุของการบริหารจดัการกองทนุการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุหรือการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุหรือ
การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุ ให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการแต่เพียงผู้ เดียว โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุหรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุหรือไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วย
ลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวตัถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทนุให้นัน้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ ท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา 
บคุคลซึง่ปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจดัให้มีขึน้และดําเนิน
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีพนัธสญัญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจําเป็นจะต้อง
ปฎิบติัตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าท่ีเกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น ดําเนินการตาม Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัท
จดัการท่ีจะปฏิบติัการและดําเนินการต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปตามพันธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่ง
รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูตา่งๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการ
อ่ืนใดเทา่ท่ีจําเป็นสําหรับการปฎิบติัตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ 

 กองทนุนีล้งทนุกระจกุตวัในประเทศจีน ผู้ลงทนุจงึควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอร์ตการลงทนุโดยรวมของตนเอง 

หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี ้1Y15 

SCB Fixed Income Fund 1Y15 (SCBFI1Y15) 
 

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนีใ้นช่วงเวลา 1 ปีได้ 
ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงนิลงทุนจาํนวนมาก 
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รายละเอียดกองทุนรวม 

ช่ือโครงการ : กองทนุเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี ้1Y15 
  SCB Fixed Income Fund 1Y15 (SCBFI1Y15) 

อายุโครงการ  : ประมาณ 1 ปี (โดยไม่ต่ํากว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน) นับแต่วนัจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 

วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จดัตัง้/จดัการกองทนุรวม   : วนัท่ี 26 สงิหาคม 2562   

วันที่เสนอขาย : วนัท่ี 3 - 9 กนัยายน 2562 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทโครงการ  

กองทนุรวมตราสารหนี ้ประเภทรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั  

นโยบายการลงทุนของกองทุน 

กองทนุจะลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอนัเป็นหรือเก่ียวข้องกับตราสารแห่งหนี ้ตราสารทางการเงินและ/หรือเงินฝากของภาครัฐ 
และภาคเอกชนท่ีมีคุณภาพและให้ผลตอบแทนท่ีดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง อาทิ ตราสารแห่งหนีท่ี้ออกโดยภาครัฐและ/หรือ
รัฐวิสาหกิจ ตราสารแหง่หนีภ้าคเอกชน เช่น ตราสารหนี ้ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย์ และ/หรือตรา
สารแห่งหนี ้ตราสารทางการเงินท่ีออกโดยบริษัทเอกชนชัน้ดี ตราสารท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือจากสถาบนัจดัอนัดบัท่ีได้รับ
การยอมรับจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นต้น โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินดงักลา่วท่ีเสนอ
ขายทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยในส่วนการลงทนุในต่างประเทศ กองทนุมีนโยบายการลงทนุท่ีส่งผลให้มี net exposure ท่ี
เก่ียวข้องกบัความเส่ียงตา่งประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไมเ่กินร้อยละ 79.99 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

ส่วนท่ีเหลือจากการลงทนุบริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารแห่งหนี ้และ/หรือเงินฝาก และ/หรือบตัรเงินฝาก ทัง้ในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ รวมถึงอาจมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์อ่ืนหรือทรัพย์สินอ่ืน และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเหน็ชอบให้กองทนุลงทนุได้  

กองทนุจะเข้าทําสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน 
(Foreign Exchange Rate Risk) ทัง้จํานวน กับคู่สญัญาท่ีเป็นธนาคารพาณิชย์ และอาจทําสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอ้างอิงกับอัตรา
ดอกเบีย้ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ของกองทุน นอกจากนีก้องทุนอาจจะเข้าลงทุนในตราสารท่ีมีอายุยาวกว่าอายุ
โครงการ โดยจะเข้าทําสญัญาขายตราสารดงักลา่วลว่งหน้า เพ่ือให้อายขุองสญัญาสอดคล้องกบัอายโุครงการ เป็นต้น  

อนึ่ง กองทนุอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (non – investment grade) และ/
หรือตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) โดยจะไม่ลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าแฝง (Structured Note) 

ทัง้นี ้ในการคํานวณสดัส่วนการลงทนุของกองทนุตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัช่วงระยะเวลา 30 วนันบั
แต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทนุรวม หรือช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนครบอายโุครงการรวมด้วยก็ได้ ทัง้นี ้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทนุเป็นสําคญั 

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน 

ผู้ลงทนุมีโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนที่สงูกวา่อตัราดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร  
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ระดบัความเส่ียงของกองทนุ 
แผนภาพแสดงตาํแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 

 

ลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวม 

Q: กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร? 
A: กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมสําหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และ ไมมี่การแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ 

Q: กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการเท่าใด? 
A: จํานวนเงินทนุของโครงการเทา่กบั 15,000 ล้านบาท โดยในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการอาจเสนอ

ขายหน่วยลงทนุเกินจํานวนเงินทนุของโครงการได้ไมเ่กิน 2,250 ล้านบาท หรือคิดเป็นจํานวนหน่วยลงทนุไมเ่กิน 225,000,000 หน่วย 

Q: กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทุนลักษณะใดและผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด? 
A: เหมาะสมกบัเงินลงทนุของผู้ลงทนุท่ีต้องการแสวงหาโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทนุในตราสารหนีท้ัง้ภาครัฐและเอกชนท่ีมี

คณุภาพและให้ผลตอบแทนที่ดี และสามารถลงทนุในช่วงระยะเวลาประมาณ 1 ปี (โดยไมต่ํ่ากวา่ 11 เดือน และไมเ่กิน 1 ปี 1 เดือน) 

Q: ปัจจยัใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน? 
A: ปัจจยัท่ีมีผลกระทบท่ีสําคญั ได้แก่ 

การเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหนี ้: ความผนัผวนของราคาตราสารหนีอ้นัเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราผลตอบแทน 
ส่งผลให้ราคาของตราสารหนีท่ี้กองทนุถืออยู่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกนัข้าม เช่น เม่ืออตัราผลตอบแทนลดลง พนัธบตัรและหรือ
หุ้นกู้ ก็จะมีราคาเพ่ิมสงูขึน้ กองทุนก็จะได้รับผลตอบแทนในรูปของกําไร (Capital Gain) แต่ถ้าอตัราผลตอบแทนเพ่ิมสูงขึน้จะทําให้
ราคาพนัธบตัรและหรือหุ้นกู้นัน้ลดลงกองทนุก็จะเกิดผลขาดทนุขึน้ได้ 

ความสามารถในการดาํเนินธุรกิจและความสามารถในการชาํระหนีข้องผู้ออกตราสาร : จากการที่กองทนุจะลงทนุในตราสาร
หนีท่ี้เสนอขายทัง้ในและ/หรือต่างประเทศ อาทิ ตราสารแห่งหนีท่ี้ออกโดยภาครัฐและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ตราสารแห่งหนีภ้าคเอกชน    
ตราสารหนีท่ี้ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเอกชน และ/หรือเงินฝาก ผู้ลงทนุอาจได้รับผลกระทบจากการผิดนดัชําระหนีข้องผู้ออก
ตราสารเม่ือตราสารครบกําหนดอาย ุซึง่กองทนุดงักลา่วมีความเส่ียงจากการผิดนดัชําระหนีข้องผู้ออกตราสารได้ 

Q: กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ ? อย่างไร ? 
A: กองทนุไมมี่ผู้ประกนัเงินลงทนุหรือคุ้มครองเงินต้นให้แก่ผู้ลงทนุ  

Q: กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร? 
A: วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี ประมาณ 1 ปี นบัแตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 
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ข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

Q: กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร? 
A: การเสนอขายหน่วยลงทุน 
 สําหรบัการสัง่ซื้อครัง้แรก : ผู้ลงทนุสัง่ซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต่ําไมน้่อยกวา่ 10,000 บาท ในราคาหน่วยลงทนุ หน่วยละ 10.00 บาท  
 ผู้ลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการ ในระหวา่งการเสนอขายครัง้แรกระหวา่งวนัท่ี 3 - 9 กนัยายน 2562 ได้ท่ี 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (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 
  และสํานกังานสาขาทกุแหง่ เวลา 8.30-15.30 น. 

 บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากดั โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทําการ – 15.30 น. 
 บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com เวลา เร่ิมให้บริการ -16.00 น. 
 ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด  

ทัง้นี ้บริษัทอาจพิจารณาเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุ
ในภายหลงัได้ 

สําหรบัการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป : กองทนุจะไมเ่ปิดเสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

 การชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 
 ผู้ลงทนุสามารถชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
  กรณีผู้ลงทนุทํารายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) และสาขาของธนาคาร 

 ชําระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวนัท่ีเดียวกบัวนัท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม  
"ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) เพ่ือกองทนุเปิดของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั” 

 กรณีผู้ลงทนุทํารายการผ่านบริษัทจดัการ หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุรายอ่ืนท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

 นําเช็คหรือเงินสดเข้า “บญัชีจองซือ้กองทนุบลจ.ไทยพาณิชย์ จํากดั” โดยมีรายละเอียดธนาคารดงัตอ่ไปนี ้
ธนาคาร เลขที่บัญชี 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 049-3-14025-7 
ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 745-1-03996-7 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 777-0-05798-9 
ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 129-3-16153-3 
ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 001-1-53664-6 
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 00011300000058 
ธนาคารธนชาติ จํากดั (มหาชน) 014-3-00524-4 
ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 739-3-63022-5 
ธนาคารซิตีแ้บงก์ ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 080-0-35104-9 
ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 039-6-03711-9 
ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 0001-114-005054-9 
ธนาคารออมสนิ 000-0-43239-3 

 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมติัของผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายเพียงครัง้เดียว เม่ือครบอายุโครงการ     
ตามช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด ในกรณีวนัท่ีกําหนดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ตรงกับวนัหยุดทําการของบริษัทจัดการหรือเป็น     
วนัท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสัง่ให้บริษัทจดัการหยุดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัท
จดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุในวนัทําการถดัไป  
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อนึง่ ณ วนัครบอายโุครงการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธินําเงินลงทนุคงเหลือทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย ไปลงทนุต่อยงักองทนุ
เปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนีร้ะยะสัน้หรือกองทนุรวมตลาดเงินอ่ืนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ในวนัทําการถดัไป โดยบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับแต่วันท่ี         
ทํารายการโอนหน่วยลงทนุไปยงักองทนุรวมดงักลา่ว ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถศกึษาประมาณการผลตอบแทน ได้ดงันี ้

 

- บริษัทจดัการจะใช้ดลุพินิจในการในการเปล่ียนแปลงทรัพย์สินท่ีลงทนุหรือสดัส่วนการลงทนุได้ต่อเม่ือเป็นการดําเนินการภายใต้สถานการณ์ท่ีจําเป็น
และสมควรเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั โดยไม่ทําให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินท่ีลงทนุเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัสําคญั 
- หากไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ เน่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอตัราท่ีประมาณการ
ไว้ 
- ปัจจบุนั S&P จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในตราสารหนีร้ะยะยาวของประเทศไทยสกลุเงินตราต่างประเทศ และสกลุเงินบาท อยู่ท่ีระดบั BBB / Stable 
- ตราสารท่ีกองทนุพิจารณาลงทนุได้ผ่านขัน้ตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) แล้ว แต่อาจยงัมีความ
เส่ียงท่ีเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงของเหตกุารณ์ไม่คาดคิดท่ีมีนยัสําคญัตอ่นโยบายในการดําเนินงานของผู้ออกตราสารหนี ้(Event risk) อยู่ 
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดขายหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาท่ีกําหนดได้ ในกรณีท่ีมียอดจําหน่ายหน่วยลงทนุเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนเงินลงทุน
โครงการ 
* ประมาณผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ปรับด้วยราคาซือ้ขายลว่งหน้าของอตัราแลกเปล่ียนจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 2 กนัยายน 2562 
** คา่ใช้จ่ายท่ีกองทนุเรียกเก็บอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอตัราไม่เกินจากท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ ซึง่ในช่วง
ระยะเวลาอายโุครงการ บริษัทจดัการอาจปรับเพ่ิมหรือลดค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีเรียกเก็บจริงได้ ในกรณีท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีกองทนุได้รับหลงัหกั
ค่าใช้จ่ายสงูกว่าอตัราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีท่ีได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการ
เพ่ิมเติม โดยจะไม่เกินเพดานอตัราคา่ธรรมเนียมการจดัการท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ 
*** อนัดบัความน่าเช่ือถือของพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเสนอขายในประเทศเทียบเท่า AAA 

 

 

 

 

 

 

 ตราสารที่กองทนุคาดว่าลงทุน 
อันดบัความ

น่าเช่ือถอืระยะยาว
ของผู้ออกตราสาร 

สัดส่วน
การลงทุน 

ประมาณการผลตอบแทน 
(ต่อปี) 

จากตราสาร* จากการลงทนุ 

พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย AAA*** 22.00% 1.39% 0.31% 
เงินฝาก ธ. Bank Rakyat Indonesia (BRI) – อินโดนีเซีย BBB- (FITCH) 19.00% 1.65% 0.31% 
เงินฝาก ธ. Agricultural Bank of China (ABC) - จีน A (FITCH) 14.00% 1.75% 0.25% 
บตัรเงินฝาก ธ. Bank of Communications (BOCOM) - จีน A (FITCH) 9.00% 1.70% 0.15% 
บตัรเงินฝาก ธ. China Merchant Bank (CMB) - จีน BBB+ (FITCH) 9.00% 1.70% 0.15% 
บตัรเงินฝาก ธ. Al Khaliji Bank (Al Khaliji) - กาตาร์ A (FITCH) 9.00% 1.60% 0.14% 
บตัรเงินฝาก ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ) – กาตาร์ A (FITCH) 9.00% 1.70% 0.15% 
หุ้นกู้ ระยะสัน้ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) – ไทย A (TRIS) 9.00% 1.55% 0.14% 

รวม 100.00%  1.60% 

หกั คา่ใช้จ่าย (โดยประมาณ)** 0.15% 

ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี 1.45% 
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Q: กรณีใดที่บริษัทจดัการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน? 
A: บริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงบั และ/หรือ ยกเลิกการทําธุรกรรมของผู้ ถือ

หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางส่วนได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่จําต้องแจ้งให้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ใด
เหตกุารณ์หนึง่หรือหลายเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุกรอกรายละเอียดในใบคําขอใช้บริการกองทนุ และ/หรือ ใบสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตน
ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือ เอกสารอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด ไมค่รบถ้วนเพียงพอสําหรับการปฏิบติัตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมย่ื่นเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ซึง่มีรายละเอียดตามท่ี
บริษัทจดัการกําหนด  

(ข)  บริษัทจดัการเห็นว่าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวอาจมีลกัษณะเป็นการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลกัษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขดัแย้งต่อ
กฎหมายตา่งๆ  

(ค)  บริษัทจดัการเห็นว่า การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุรวม ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายอ่ืน หรือ
ความน่าเช่ือถือหรือภาพลกัษณ์ของธรุกิจจดัการลงทนุ หรือช่ือเสียงของบริษัทจดัการ 

(ง) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนให้แก่ผู้ ลงทนุท่ีเป็นบุคคลธรรมดาตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต ่   
ไมเ่กิน 4 คนถือหน่วยลงทนุร่วมกนั และปรากฏวา่ผู้ลงทนุบางคนหรือทัง้หมดเสียชีวิต  

(จ) เพ่ือประโยชน์สงูสดุของการบริหารจดัการกองทนุการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุหรือการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุ 
ให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการแต่เพียงผู้ เดียว โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับหรือปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทนุ
ของกองทนุหรือการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุให้แก่บคุคลใดก็ได้ โดยบคุคลท่ีบริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะไมเ่สนอขาย
หน่วยลงทนุของกองทนุหรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุให้นัน้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ ท่ีมีถ่ิน
ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้าง
หุ้นสว่นซึง่จดัให้มีขึน้และดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

(ฉ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผู้ ลงทุน หากการสั่งซือ้ดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจดัการกองทนุ หรือทําให้เกิดความเส่ียงทางกฎหมายหรือต่อช่ือเสียงของ
บริษัทจดัการหรือกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั  

Q: กองทุนรวมนีมี้ข้อกําหนดเกี่ยวกับการเล่ือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วย
ลงทุนตามคาํส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร? 

A: การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตดุงัต่อไปนี ้โดยความเห็นชอบของผู้ดแูล
ผลประโยชน์แล้ว  

(ก)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล หรือ  

(ข)  มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุงักล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ  
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(2)  มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3)  มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้
ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุท่ีถกูต้อง 

ทัง้นี ้การเลื่อนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง 

บริษัทจดัการอาจไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้วหรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้
หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ ซึง่ไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  

(2)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว  

(ก)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล  

(ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค) มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี ้การไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีได้รับมาแล้ว หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตาม 
(ก) (ข) หรือ (ค) สามารถกระทําไมเ่กิน 1 วนัทําการ เว้นแตไ่ด้รับผ่อนผนัจากสํานกังาน  

(3)  ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีการลงทนุหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ตอ่กองทนุรวมดงักลา่วอย่างมีนยัสําคญั  

(ก)  ตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมได้ลงทุนใน
หลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุรวม  

(ข)  มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือ
รับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ  

(ค)  มีเหตท่ีุทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุงักล่าวอยู่
เหนือการควบคมุของบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว  

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ แก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย 
เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริง ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ๆมีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําดงัตอ่ไปนี ้ 
1. การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เก่ียวกบั การป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  
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3. การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระสําคญั 

(5)  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการอนัเน่ืองมาจาก
การที่บริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็น
นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระทําได้ไมเ่กิน 3 วนัทําการ 

(6)  อยู่ในระหวา่งดําเนินการเพ่ือเลิกกองทนุรวมตามท่ีระบไุว้ในข้อผกูพนัข้อ 22.1.1 (2) 

ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัง่ข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามที่ระบุในรายละเอียด
โครงการและหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

การหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน 

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจดัการจะหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือ คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็น
การชัว่คราว ตามระยะเวลาท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทัง้นี ้ไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุออกไปได้  

Q: วธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 
A: กองทนุจะไม่เปิดรับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างอายโุครงการ แต่จะเปิดรับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้าเฉพาะช่วงเปิดเสนอขายหน่วย

ลงทนุครัง้แรกเทา่นัน้ ตามหลกัเกณฑ์/เง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอ่ืน  

  ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในภายหลงั โดยถือว่าได้รับความ
เหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการดงักลา่ว 

Q: กองทุนรวมนีก้าํหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร? 
A:  ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  การโอนหน่วยลงทนุให้บิดา มารดา บตุร และคูส่มรสของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(2)  การโอนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึง่ไม่รวมถึงกรณีท่ีผู้ลงทนุท่ีเป็นบคุคลธรรมดาตัง้แต ่2 คนขึน้ไปแต่
ไมเ่กิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั และปรากฏวา่ผู้ลงทนุบางคนหรือทัง้หมดเสียชีวิต เว้นแตศ่าลจะมีคําสัง่เป็นอย่างอ่ืน) 

(3)  การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควรและอนมุติัให้โอนได้ 

ทัง้นี ้ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมาย่ืนคําขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองท่ีสํานกังานทะเบียนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีผู้ รับโอนยงัไม่ได้
เป็นผู้ ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้ รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําขอใช้บริการกองทุนและย่ืนต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทนุพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทนุ และชําระค่าธรรมเนียมการโอนตามหวัข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุท่ีระบไุว้ใน
รายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)  

นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกข้อมลูการโอนหน่วยลงทนุ และออกใบยืนยนัการโอนหน่วยลงทนุ พร้อมเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุให้ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ และออกใบยืนยนัการโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนันบัตัง้แต่วนัท่ีนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุได้รับคําขอโอนหน่วยลงทนุ  

  ทัง้นี ้สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ต่อเม่ือนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูลงในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเรียบร้อย
แล้ว 
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อนึ่งเพ่ือประโยชน์สงูสดุของการบริหารจดัการกองทนุ การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุ ให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัท
จดัการแต่เพียงผู้ เดียว โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุให้แก่บคุคลใดก็ได้ 
โดยบคุคลท่ีบริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุให้นัน้ รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง พลเมือง
สหรัฐอเมริกา ผู้ ท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดงักล่าว และ
บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นซึง่จดัให้มีขึน้และดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้
จากช่องทางใด? 

A:  บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ ใน Website ของบริษัทจดัการ: www.scbam.com หรือ
อ่ืนๆ (ถ้ามี) ทกุวนัทําการแรกของเดือน  

สทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

Q: กองทุนรวมมีการออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร? 
A:  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุครัง้ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีการทํารายการ

ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เพ่ือเป็นการยืนยนัการทํารายการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันจด
ทะเบียนกองทนุ ในกรณีท่ีเป็นการสัง่ซือ้ในระหว่างช่วงการเสนอขายครัง้แรก และ/หรือภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัทํารายการสัง่ซือ้
หรือขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

Q: ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถกูจาํกัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร? 
A:  สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ :  
 ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเองก่อนครบกําหนดอายุโครงการ โดยบริษัทจดัการจะทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน

อตัโนมติั 
 สิทธิในการไมไ่ด้รับจดัสรรหน่วยลงทนุ : 
 บริษัทจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลท่ีซือ้หน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 สิทธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  
 ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ (Omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียง
ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

Q: ช่องทางและวธีิการที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง
ของบริษัทจดัการกองทุนรวมเพิ่มเตมิ? 

A:  ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจดัการจะทําการติดประกาศ ณ ท่ี
ทําการของบริษัทจดัการ หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

Q: กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ตลอดจนวธีิเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร? 

A:  ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถนําสง่ข้อร้องเรียนมาได้ท่ี 

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ โทร.0-2777-7777 กด 0 กด 6 

 สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000 

 ผู้ดแูลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) โทร. 0-2470-1962 / 0-2470-1523 โทรสาร 0-2470-1996-7 
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การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการอนมุติัให้จดัตัง้กองทนุรวมแบบเป็นการทัว่ไป และ
การฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินัน้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความ
เสียหายโดยไมช่กัช้า โดยในกรณีท่ีเกิดข้อพิพาทระหวา่งบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้ลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมยินยอมให้นําข้อ
พิพาทเข้าสูก่ารพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 

Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจดัการกองทุนรวม ? 

A:   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ที่
ได้รับใบอนญุาตจากกระทรวงการคลงัให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทธุรกิจการจดัการกองทุนรวม กองทนุสํารองเลีย้งชีพ และ 
กองทนุส่วนบคุคล ปัจจบุนับริษัทจดัการ มีกองทนุรวมภายใต้การบริหารจดัการจํานวนทัง้หมด 290 กองทนุ และมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวม เทา่กบั 985,253,910,741.95 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562)  

o  รายช่ือคณะกรรมการจดัการ 
1. นายณรงค์ศกัด์ิ ปลอดมีชยั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นางนนัท์มนสั เป่ียมทิพย์มนสั รองกรรมการผู้จดัการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการลงทนุ  
3. นายอาชวิณ อศัวโภคิน รองกรรมการผู้จดัการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการตลาด  
4. นางป่ินสดุา ภูวิ่ภาดาวรรธน์ รองกรรมการผู้จดัการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารปฏิบติัการ 
5. นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว รองกรรมการผู้จดัการ กลุม่ธรุกิจลกูค้าบคุคลและสถาบนั  
6. นางสาวจารุภทัร ทองลงยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ กลุม่จดัการลงทนุตราสารทนุ  
7. ดร.พนูศกัด์ิ โลห์่สนุทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ กลุม่จดัการลงทนุ Machine Learning  
8. นายยทุธพล วิทยพาณิชกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ กลุม่จดัการลงทนุตราสารหนี ้
9. นายศภุกร ตลุยธญั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ กลุม่จดัสรรสินทรัพย์และกองทนุตา่งประเทศ 
10. นางสาวอมรมาลย์ อมัพรพิสฏิฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ กลุม่ธรุกิจกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 
11. นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ กลุม่บญัชีและปฏิบติัการกองทนุ 
12. นางสาวคณุากร จิรานกุรสกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ กลุม่เทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. นางทิพาพรรณ ภทัรวิกรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ กลุม่การลงทนุอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน 
14. นางสาวนภารัตน์ กาญจนสมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ กลุม่ทรัพยากรบคุคล 
15. นางปณุยนชุ คลงัทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ กลุม่บริหารความเส่ียง 
16. นายพรเทพ ชพูนัธ์ ผู้ อํานวยการอาวโุส กลุม่วิเคราะห์การลงทนุ 
17. นายก่อคิด ศรีน้อย ผู้ อํานวยการอาวโุส กลุม่ธรุกิจตวัแทนจําหน่าย 
18. นางสาวศภุรัตน์ อารีย์วงศ์ ผู้ อํานวยการอาวโุส กลุม่กลยทุธ์การตลาดและผลิตภณัฑ์การลงทนุ 

 รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 
1. นางกิตติยา โตธนะเกษม ประธานกรรมการบริษัท 
2. ดร.ยรรยง ไทยเจริญ กรรมการ 
3. นางสาวศลิษา หาญพานิช กรรมการ 
4. นางสาลินี วงัตาล กรรมการ 
5. นายชลิตติ เน่ืองจํานงค์ กรรมการ 
6. นายณรงค์ศกัด์ิ ปลอดมีชยั กรรมการ 
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Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทนุ  
A:     1. นายณรงค์ศกัด์ิ ปลอดมีชยั 
 2. นางนนัท์มนสั เป่ียมทิพย์มนสั  
 3. นางสาวจารุภทัร ทองลงยา  
 4. ดร.พนูศกัด์ิ โลส่นุทร 

5. นายยทุธพล วิทยพาณิชกร 
6. นายศภุกร ตลุยธญั 
7. นายพรเทพ ชพูนัธ์ 
8. นางสทุธินีย์ ลิมปพทัธ์  

9. นายไพริชน์ นิตยานภุาพ 
10. นางสาวมยรุา ถ่ินธนสาร  
11. นายเอกลกัษณ์ กระแสเศียร  
12. คณุพฤทธ์ิ มงคลโกศล 
13. นายศภุจกัร เอิบประสาทสขุ 
14. นางวิไล ชยางคเสน 
15. นายสิร พศินพงศ์ 
16. นางสาวอิสรีย์ ภกัดีไทย 
17. นางสาวศศิพิมพ์ สดแสงจนัทร์ 
 

Q: รายชื่อผู้จดัการกองทุน ประวัตกิารศกึษา และประสบการณ์การทาํงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจดัการกองทุนรวม 
A:   รายช่ือผู้จดัการกองทนุ  

ลาํดับ ช่ือ-สกุล หน้าที่และความรับผิดชอบ วุฒกิารศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน 

1 นายยทุธพล วิทยพาณิชกร บริหารการลงทนุในตราสาร
หนี ้และแสวงหาโอกาสใน
การสร้างผลตอบแทน จาก
การลงทนุในตราสารหนี ้

- ปริญญาโท บริหารธรุกิจบญัชีและ
การเงิน มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 
(หลกัสตูรนานาชาติ) 

- ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยันานาชาติมหิดล 

- คณุวฒิุพิเศษ CISA Level I, 

  Single License 

- ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการกลุม่จดัการ
ลงทนุตราสารหนี ้บลจ.ไทยพาณิชย์ 

- ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุ
ตราสารหนีแ้ละบริหารเงิน  
บลจ.ไทยพาณิชย์  

- รองผู้ อํานวยการ ฝ่ายจดัสรรสินทรัพย์
และกลยทุธ์การลงทนุ  

 บลจ.ไทยพาณิชย์ 

- ผู้ ช่วยผู้จดัการ กองทนุบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ (กบข.) 

- ผู้จดัการฝ่ายบริหารความเส่ียง  

 บลจ.ไทยพาณิชย์ 

2 นางสาวกมลรัตน์ ตัง้ธนะวฒัน์ บริหารกองทนุ - ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ผู้ อํานวยการ ฝ่ายการลงทนุตราสาร
หนีต้า่งประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ 

- ฝ่ายวิเคราะห์เครดิต  

 บลจ.ไทยพาณิชย์ 

- ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์ บลจ.ไทยพาณิชย์ 
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ลาํดับ ช่ือ-สกุล หน้าที่และความรับผิดชอบ วุฒกิารศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน 
- คณุวฒิุพิเศษ Fund Manager, 

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

- ฝ่ายจดัสรรเงิน ธนาคาร กรุงเทพ 
จํากดั (มหาชน) 

3 นางสาว สินีนาถ ปอแก้ว บริหารกองทนุ - ปริญญาโท M.S. Industrial 
Engineering with concentration in 
Financial Engineering, University 
of Pittsburgh 
- ปริญญาโท M.A. International 
Economics and Finance 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิศวกรรมเคมี จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
- คณุวฒิุพิเศษ CFA level 1, FRM 1, 
ผู้แนะนําการลงทนุด้านหลกัทรัพย์ 

- รองผู้ อํานวยการ ฝ่ายการลงทนุตราสาร
หนีต้า่งประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ จํากดั 
- รองผู้ อํานวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจและ
ธรุกิจตลาดทนุ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จํากดั (มหาชน) 
- ผู้จดัการ ฝ่าย Lead Advisory, บริการ
ด้านท่ีปรึกษาการทําธรุกรรม บริษัท 
เอินส์ท แอนด์ ยงั คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส 
จํากดั 
- ผู้จดัการการลงทนุ บริษัท โตเกียวมารีน
ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน) 
- ผู้จดัการ ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้
บริษัท เอไอเอ (ประเทศไทย) จํากดั 

4 นายพฤทธ์ิ มงคลโกศล บริหารกองทนุ - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
อตุสาหการ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุตราสาร
หนีต้า่งประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ 

- ผู้ ช่วยผู้จดัการกองทนุ ฝ่ายจดัการการ
ลงทนุทางเลือก บลจ.กรุงศรี 

 

Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดแูลผลประโยชน์ 

A:    ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ เบอร์โทรศัพท์ 

1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  

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

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 0-2305-9000 
3 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 0-2659-7777 
4 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 0-2648-3600 
5 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั 0-2648-1111 
6 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) 0-2638-5000 
7 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2659-8000 
8 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากดั 0-2695-5000 
9 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย พลสั จํากดั (มหาชน) 0-2672-1000 
10 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 0-2657-7000 
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ เบอร์โทรศัพท์ 

11 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากดั 0-2697-3875 
12 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 0-2618-1000 
13 บริษัท ฮัว่เซง่เฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จํากดั 0-2223-2288 
14 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 0-2658-9000 
15 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) 0-2684-8888 
16 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั 0-2572-5999 
17 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2862-9999 
18 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 0-2352-5100 
19 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 0-2841-9000 
20 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 0-2949-1000 
21 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จํากดั  0-2660-6677 
22 บริษัทหลกัทรัพย์ นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เซน็ทรัล เวลธ์ โซลชูัน่ จํากดั 0-2101-8550 
23 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ อินฟินิติ จํากดั 0-2238-3987 
24 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จํากดั 0-2801-9100,0-2343-9500 
25 บริษัทหลกัทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2658-6300 
26 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) 0-2658-5800 
27 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวล็ธ์ เมจิก จํากดั 0-2861-5508 
28 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จํากดั 0-2680-5000 
29 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวลท์ รีพบับลิค จํากดั 0-2266-6698 
30 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 0-2217-8000 
31 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2658-8888 
32 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 0-2205-7000 
33 บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จํากดั (มหาชน) 0-2207-0038 
34 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2635-1700 
35 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั 0-2009-8000 
36 บริษัทหลกัทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากดั 0-2018-8666  

 และ/หรือบคุคลอ่ืนใดที่บริษัทจดัการอาจพิจารณาแตง่ตัง้เพ่ิมเติมในภายหลงั 

 นายทะเบียนหน่วยลงทุน 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) โทร.0-2128-2332-7 

 ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) โทร. 02-470-3207 

“นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุด้วย” 
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ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิ 

  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

  ท่ีอยู ่  ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ อาคาร 1 ชัน้ 7 - 8 

  เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร 

  เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

    โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 

 Website www.scbam.com 

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ทกุสาขา 

  Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6 

  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้บริษัทอาจพิจารณาเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงช่องทางการทราบข้อมลูเพ่ิมเติมในภายหลงัได้ 

ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม 

ความเส่ียงในกรณีที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหนีใ้นประเทศของกองทุนรวม 

1. ความเส่ียงที่เกดิจากการผดินัดชาํระหนีเ้งนิต้นและดอกเบีย้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk / Default risk) 

คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการผิดนดัชําระหนีเ้งินต้นและดอกเบีย้ของผู้ออกตราสาร และหรือผู้ รับรอง ผู้อาวลั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญาใน
การทําธรุกรรม (Counter Party) เน่ืองมาจากผู้ออกตราสารและหรือผู้ รับรอง ผู้อาวลั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญาในการทําธรุกรรม มีผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินท่ีด้อยลง จงึขาดสภาพคลอ่งท่ีจะจ่ายเงินตามภาระผกูพนัเม่ือครบกําหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ลงทนุไม่ได้รับชําระ
ดอกเบีย้และเงินต้นตามเวลาที่กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนีล้งได้จากการเลือกลงทุนในตราสารท่ีมี
คณุภาพ และมีความสามาถในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร 

2. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)  

คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการที่ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตวัขึน้ลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
ภาวะเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน เป็นต้น กองทนุจะพิจารณาลงทนุในตราสารที่มีอายคุงเหลือใกล้เคียงกบัอายโุครงการ ซึง่
จะทําให้ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสารต่ํา 

3. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)  

คือ ความเสี่ยงท่ีไม่สามารถขายตราสารท่ีกองทนุลงทนุไว้ได้หรือขายตราสารในราคาท่ีไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ลงทนุอาจขายคืนหน่วย
ลงทนุไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ ซึง่ผู้จดัการกองทนุจะใช้ความระมดัระวงัสงูสดุในการเลือกตราสารท่ีลงทนุ อีกทัง้ลงทนุใน
ตราสารท่ีมีอายคุงเหลือใกล้เคียงกบัอายโุครงการ 

4. ความเส่ียงที่เกดิจากคู่ สัญญาในการทาํธุรกรรม (Counterparty Risk)  

คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากคู่สัญญาในการทําธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันเม่ือครบกําหนดเวลา (Counterparty Risk) 
เน่ืองจากมีผลการดําเนินงานและฐานะการเงินท่ีด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องท่ีจะจ่ายเงินตามภาระผกูพนั กองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้าประเภทธุรกรรม Cross Currency SWAP กบัคู่สญัญาท่ีเป็นธนาคารพาณิชย์เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนทัง้
จํานวน และทํา SWAP อตัราดอกเบีย้ เพ่ือแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ของตราสารต่างประเทศท่ีลงทนุเป็นอตัราดอกเบีย้สกลุเงินบาท ซึง่ใน
กรณีคู่สญัญาท่ีกองทุนทําธุรกรรม SWAP ไม่สามารถดําเนินการได้ตามสัญญาสวอป ผู้ ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามท่ี
กําหนดไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทจดัการจะเข้าทําสญัญากับธนาคารพาณิชย์ท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทุนได้ (Investment Grade) และมีการวิเคราะห์และพิจารณาความน่าเช่ือถือของคู่สญัญาในการทําธุรกรรมก่อนลงทุนและติดตาม
วิเคราะห์อย่างตอ่เน่ือง จงึทําให้ช่วยลดความเส่ียงจากคูส่ญัญาดงักลา่วได้ 
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ความเส่ียงในกรณีที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหนีใ้นต่างประเทศของกองทุนรวม 

1. ความเส่ียงที่เกดิจากการผดินัดชาํระหนีเ้งนิต้นและดอกเบีย้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk / Default risk) 

คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการผิดนดัชําระหนีเ้งินต้นและดอกเบีย้ของผู้ออกตราสาร และหรือผู้ รับรอง ผู้อาวลั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญาใน
การทําธรุกรรม (Counter Party) เน่ืองมาจากผู้ออกตราสารและหรือผู้ รับรอง ผู้อาวลั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญาในการทําธรุกรรม มีผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินท่ีด้อยลง จงึขาดสภาพคลอ่งท่ีจะจ่ายเงินตามภาระผกูพนัเม่ือครบกําหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ลงทนุไม่ได้รับชําระ
ดอกเบีย้และเงินต้นตามเวลาที่กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนีล้งได้จากการเลือกลงทุนในตราสารท่ีมี
คณุภาพ และมีความสามาถในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร  

2. ความเส่ียงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk)  

มลูค่ายติุธรรมของตราสาร (Fair Value) จะขึน้กบัปัจจยัพืน้ฐาน ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ซึง่ในกรณี
ท่ีบริษัทประสบกับภาวะขาดทุนจะส่งผลให้มูลค่ายุติธรรมของตราสารลดตํ่าลง หรือจะมีความเสี่ยงในการชําระคืนเงินต้นและ/หรือ
ดอกเบีย้อนัเกิดจากผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนัตราสารปฏิเสธการชําระเงินหรือไมส่ามารถชําระเงินได้ภายในเวลาท่ีกําหนด  

3. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 

คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการที่ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตวัขึน้ลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
ภาวะเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน เป็นต้น กองทนุจะพิจารณาลงทนุในตราสารที่มีอายคุงเหลือใกล้เคียงกบัอายโุครงการ ซึง่
จะทําให้ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคา ตราสารต่ํา 

4. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)  

คือ ความเสี่ยงท่ีไม่สามารถขายตราสารท่ีกองทนุลงทนุไว้ได้หรือขายตราสารในราคาท่ีไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ลงทนุอาจขายคืนหน่วย
ลงทนุไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ ซึง่ผู้จดัการกองทนุจะใช้ความระมดัระวงัสงูสดุในการเลือกตราสารท่ีลงทนุ อีกทัง้ลงทนุใน
ตราสารท่ีมีอายคุงเหลือใกล้เคียงกบัอายโุครงการ 

5. ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) 

คือ ความเส่ียงจากข้อจํากดัการนําเงินลงทนุกลบัประเทศ (repatriation risk): อนัอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีกองทนุมีการ
ลงทุนอยู่ เช่น การเปล่ียนนโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนกฎเกณฑ์ โครงสร้างทางการเงิน หรือจะด้วยเหตุผลอ่ืนใดก็ตาม จนทําให้ไม่
สามารถชําระหนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาหรือจํานวนเงินท่ีตกลงกนัไว้ รวมถึงอาจทําให้กองทนุเกิดความเสี่ยงจากสญัญาสวอป และ/หรือ
สญัญาฟอร์เวิร์ดได้ ซึง่มีผลตอ่ผลตอบแทนที่กองทนุจะได้รับจากการลงทนุ 

6. ความเส่ียงจากข้อจาํกัดการนําเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk):  

คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทนุลงทนุ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฎเกณฑ์หรือ
นโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตอ่ืุน ๆ ท่ีอาจทําให้ไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทนุ ตลอดจนปัจจยัพืน้ฐาน
ตา่งของประเทศที่กองทนุลงทนุอย่างใกล้ชิด เพ่ือประเมินความเส่ียงจากการลงทนุในประเทศนัน้ ๆ ซึง่อาจช่วยลดความเส่ียงในสว่นนีไ้ด้ 

7. ความเส่ียงที่เกดิจากคู่ สัญญาในการทาํธุรกรรม (Counterparty Risk) 

คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากคู่สัญญาในการทําธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันเม่ือครบกําหนดเวลา (Counterparty Risk) 
เน่ืองจากมีผลการดําเนินงานและฐานะการเงินท่ีด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องท่ีจะจ่ายเงินตามภาระผกูพนั กองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้าประเภทธุรกรรม Cross Currency SWAP กบัคู่สญัญาท่ีเป็นธนาคารพาณิชย์เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนทัง้
จํานวน และทํา SWAP อตัราดอกเบีย้ เพ่ือแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ของตราสารต่างประเทศท่ีลงทนุเป็นอตัราดอกเบีย้สกลุเงินบาท ซึง่ใน
กรณีคู่สญัญาท่ีกองทุนทําธุรกรรม SWAP ไม่สามารถดําเนินการได้ตามสัญญาสวอป ผู้ ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามท่ี
กําหนดไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทจดัการจะเข้าทําสญัญากับธนาคารพาณิชย์ท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทุนได้ (Investment Grade) และมีการวิเคราะห์และพิจารณาความน่าเช่ือถือของคู่สญัญาในการทําธุรกรรมก่อนลงทุนและติดตาม
วิเคราะห์อย่างตอ่เน่ือง จงึทําให้ช่วยลดความเส่ียงจากคูส่ญัญาดงักลา่วได้ 
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8. ความเส่ียงจากการเข้าทาํธุรกรรมซือ้ขายตราสารล่วงหน้า (Leverage risk) 

การที่กองทนุมีการป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปล่ียนเงินทัง้หมด กองทนุอาจพลาดโอกาสในการได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึน้จากการ
ลงทนุท่ีกองทนุไปลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงิน อนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปลี่ยนเงินไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะพิจารณาคดัเลือกการทําธรุกรรมป้องกนัความเส่ียงดงักลา่วให้เหมาะสม 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

9. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk)  

กรณีตราสารหนีท่ี้กองทนุลงทนุอยู่จ่ายดอกเบีย้และเงินต้นเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ทําให้กองทนุมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน
เม่ือมีการแปลงค่าเงินสกลุต่างประเทศให้เป็นสกลุเงินบาท ซึง่จะทําให้ผลตอบแทนท่ีได้รับไม่เป็นไปตามท่ีคาดได้ ทัง้นี ้เน่ืองจากกองทนุมี
นโยบายลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปล่ียน กองทุนมีนโยบายท่ีจะป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดขึน้ทัง้หมด โดยใช้สญัญาสวอปอัตราแลกเปล่ียน (Currency Swap) 
และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Forward) เพ่ือรับค่าเงินบาทในอตัราคงท่ีสําหรับตราสารที่มีการจ่ายเงินต้นและ
ดอกเบีย้ และ/หรือผลตอบแทนอ่ืน เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทนุจะทําการป้องกนัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากอตัราแลกเปลี่ยน 
เพ่ือไมใ่ห้เกิดความผนัผวนของผลตอบแทนท่ีเป็นเงินบาท 

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

กองทนุเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี ้1Y15 มีการลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ สรุปตามอตัราสว่นดงันี ้

อนึ่ง เน่ืองจากกองทนุนีเ้ป็นการลงทนุของกองทนุ buy & hold บริษัทจดัการจะเลือกคํานวณอตัราส่วนการลงทนุสําหรับทรัพย์สินท่ีลงทนุ โดย
ใช้ข้อมลู ณ วนัท่ีมีการลงทนุ 

ส่วนที่ 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ    

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดบั investment grade แต่ต่ํากว่า 
2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามที่ระบใุนรายละเอียดโครงการข้อ 3.13 เร่ือง ประเภท
ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะ
ลงทนุ ในข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 สว่นท่ี 2 ข้อ 1 

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีผู้ รับฝาก 
หรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็น
ประกนั  

ไมเ่กิน 20% 

หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือผู้
มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ 
credit rating แบบ national scale ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือศกุูก ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.ต่างประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้
ประกอบธรุกิจ ธพ.ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้
   5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 
   5.2.2 ผู้ ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing 
   5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารที่มีกําหนดวนัชําระหนี ้< 397 วนันบัแต่
วนัท่ีลงทนุ และไม่ได้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนั
ตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธรุกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหนี  ้> 397 วันนับแต่
วนัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6 ทรัพย์สินดงันี ้ 
6.1 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
 6.1.1 เป็นตราสารหนี  ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน หรือศุกูกท่ีผู้ ออก
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ 
หรือผู้ ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ 
ธพ. ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศ
ไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 
   6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
(กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่
ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . ประกาศ
กําหนด) 
   6.1.3 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้
6.1.3.1 ผู้ ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
6.1.3.2 ผู้ ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing 
6.1.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้< 397 วนั นับ
แต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้ มี
ภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
6.1.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 - 5.2.3.9 
6.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับ
บคุคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 
  6.1.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนันบัแต่
วนัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6.2 ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment 
grade 
(กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศท่ีคูส่ญัญาในฐานะผู้ มีภาระผกูพนั
มีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ 
national scale ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด) 
   6.2.1 reverse repo 
   6.2.2 OTC derivatives 
6.3 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในรายละเอียดโครงการข้อ 3.13 เร่ือง 
ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน
ท่ีจะลงทนุ ในข้อ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนท่ี 2 ข้อ 
2 ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้
ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือ
ของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงหน่วยดงักลา่ว
ท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ) 

7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 
หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไมมี่ข้อกําหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญาแล้วแตก่รณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที่ 2 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามกลุม่กิจการ (group limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่ในกลุม่กิจการเดียวกนั
หรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธรุกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว  

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) นํา้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุใน benchmark + 10%  

*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไมมี่ข้อกําหนดเก่ียวกบั group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ 
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที่ 3 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็น
ผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี เว้นแต่เป็น 
MF ท่ีมีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุ
กองทนุ 
 - อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบั MF ท่ีอายกุองทนุคงเหลือ < 6 
เดือน ทัง้นี ้เฉพาะกองทนุรวมท่ีมีอายโุครงการ > 1 ปี 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ีกองทุนได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

2 reverse repo  ไมเ่กิน 25% 

3 securities lending  ไมเ่กิน 25% 

4 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ี
คํานวณตามผู้ ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่
รวมถึงตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ท่ีมี
ลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
4.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วน
การลงทุนท่ีคํานวณตามผู้ ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity 
limit) 
4.2 มี  credit rating อยู่ ในระดับ ต่ํากว่า investment grade หรือไม่ มี 
credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 
 

5 derivatives ดงันี ้

5.1 hedging limit :  
การเข้าทําธรุกรรม derivatives ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง 

ไมเ่กินมลูคา่ความเสี่ยงท่ีมีอยู ่

6 ทรัพย์สิน ดงันี ้
6.1 ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ 
6.2 ตราสาร Basel III 
6.3 derivatives ท่ีมี underlying เป็นตราสารตามข้อ 6.1 – 6.2 

ทกุประเภทรวมกนั 
ไมเ่กิน 20% 

 

**หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF ไมมี่ข้อกําหนดเก่ียวกบั product limit 

ส่วนที่ 4 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามความมีสว่นได้เสียในกิจการท่ีลงทนุ (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราสว่น 

1 ตราสารหนี  ้ตราสารก่ึงหนีก้ึ่ งทุน  ตราสาร 
Basel III และศุกูก ของผู้ ออกรายใดรายหนึ่ง 
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทย หรือตราสาร
หนีภ้าครัฐตา่งประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ ออก
ตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด 
ทัง้นี  ้ในกรณี ท่ีผู้ ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบญัชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามลูค่า
หนีส้ินทางการเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงินลา่สดุ
ด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้ินทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูท่ีมีการเผยแพร่เป็นการ
ทัว่ไป และในกรณีท่ีผู้ ออกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบ
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เว้น
แต่ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ  
1.2 ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี 
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้

                                                                                 
1   หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการ
บญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพบญัชี 
หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ 
United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

2  รวมถึงกรณียงัไมค่รบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราสว่น 
บริษัทจดัการ ลงทุนเพ่ือกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการรายเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นราย
ครัง้ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ 
(อัต ราส่ วนตาม  1.2  ไม่ ใ ช้ กับ ก รณี เป็ นตราสารท่ี ออก โดยบุคคลดั ง นี ้ 
  1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธรุกิจสถาบนัการเงิน 
  2. ธนาคารออมสิน 
  3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
  4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
  5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
  6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
  7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
  8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
  9. บล. 
  10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
  11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ - ไม่ เกิน  1  ใน  3  ของจํานวนหน่วย  CIS ทัง้หมดของ MF หรือกองทุน  CIS 
ตา่งประเทศ ท่ีออกหน่วยนัน้  
- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุในกรณีดงันี ้
(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับความ
เหน็ชอบจากสํานกังาน 
(1.1) มีขนาดเลก็  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง  

 

อัตราส่วนการลงทุนอ่ืน ๆ 

การลงทนุในตา่งประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไมเ่กินร้อยละ 79.99 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

ทัง้นี ้การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการลงทนุ
ของกองทนุ และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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 ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม * 

 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน** 

หมายเหตุ :  
* คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด และภาษีดงักลา่วจะถือเป็นภาระของกองทนุรวม 
** คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมภาษี มลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด และภาษีดงักล่าวจะถือเป็น

ภาระของผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 ทัง้นี ้ในกรณีท่ีอตัราภาษีมลูคา่เพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอตัราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ทัง้หมดของกองทนุให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเพ่ิมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดงักล่าวข้างต้นได้ไมเ่กินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลา

ย้อนหลงั 1 ปีนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการประสงค์จะขึน้ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดงักลา่ว และบริษัทจดัการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอตัราใหมใ่ห้
ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 60 วนั ณ สํานกังานของบริษัทจดัการสํานกังานใหญ่ และสํานกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ
แจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีเปล่ียนแปลง 

***  คา่ใช้จ่ายดงักล่าวรวมถงึคา่อบรมเผยแพร่ความรู้และสมัมนาแนะนํากองทนุรวม และคา่พิมพ์แบบฟอร์มใบจองซือ้หน่วยลงทนุ หรือใบสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและ
แบบฟอร์มอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการจองซือ้หน่วยลงทนุ ซึง่เม่ือรวมกนัทัง้หมดแล้วไมเ่กิน 2,140,000 บาท 

 
 
 

 อัตราตามโครงการ 

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายได้ในครัง้แรก) 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดที่ประมาณการได้ ไม่เกนิ 2.79 

 คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management fee) ไม่เกิน 2.14  

 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee fee) ไม่เกิน 0.11 

 คา่นายทะเบียนหน่วยลงทนุ (Registrar fee) ไม่เกิน 0.11 

  คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม 
(Advertising Expenses) 
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก *** 
- ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

 
ไม่เกิน 2,140,000 บาท 

ไม่มี 

  คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ไม่เกิน 2.14 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้ ตามที่จ่ายจริง 

 อัตราตามโครงการ 

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

 คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee)  ไม่มี 

 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) ไม่มี 

 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) ไม่มี 

 คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee) 10 บาท ตอ่ 1,000 หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

 คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดไว้ในโครงการ 
(Exit Fee) 

ไม่มี 
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คาํเตือน / ข้อแนะนํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

คาํเตือนหรือคาํแนะนําตามประกาศอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีมิ้ได้เป็นการแสดงวา่สํานกังานได้รับรองถึงความ
ถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

 บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการ
กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุรวม โดยบริษัทจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นีผู้้ ลงทนุสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมลูการลงทนุ
เพ่ือบริษัทจดัการได้ท่ีทางเวบ็ไซต์ www.scbam.com  

 กองทนุรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากัด จึงไม่มี
ภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทนุของกองทนุเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี ้1Y15 ทัง้นี ้ผลการดําเนินงานของกองทนุเปิด
ไทยพาณิชย์ตราสารหนี ้1Y15 ไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 
ไทยพาณิชย์ จํากดั 

 ในกรณีท่ีผู้ ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้ ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์
จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดขู้อมลูท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.(http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจดัการอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และประกาศตา่งๆ 
ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทนุดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบเพ่ือท่ีบริษัทจดัการจะ
สามารถกํากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้  

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจดัการจะทําการติด
ประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 ผู้ลงทนุควรศึกษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ และเก็บไว้เป็นข้อมลูเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต หาก
ต้องการทราบข้อมลูเพ่ิมเติม สามารถขอหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้ขายหน่วยลงทนุ 

 ผู้ลงทนุควรตรวจสอบให้แน่ใจวา่ ผู้ขายหน่วยลงทนุ เป็นบคุคลท่ีได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และควรขอดบูตัรประจําตวัของบคุคลดงักลา่วท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 ในกรณีท่ีผู้ ลงทุนได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพนัตามรายละเอียดโครงการจดัการ
กองทุนรวมท่ีได้รับอนุมัติจากสํานักงานและท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัท
จัดการกองทุนรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีจัดทําขึน้โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ ดูแลผลประโยชน์ของ 
กองทนุรวม 

หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 



 
 

 

 
 
 

 
 

 
  

 
รายละเอยีดโครงการจดัการ 
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คาํจํากดัความ / คาํนยิาม :  

โครงการ หรอื โครงการจัดการ หรอื โครงการจัดการกองทนุรวม  

หมายถงึ โครงการจัดการกองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนี ้1Y15 

กองทนุ หรอื กองทนุรวม  

หมายถงึ กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนี ้1Y15 

หน่วยลงทนุ  

หมายถงึ หน่วยลงทนุกองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนี ้1Y15 

หนังสอืชีช้วน  

หมายถงึ หนังสอืชีช้วนทีม่รีายละเอยีดตามทีก่ําหนด โดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ย
แบบหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม  

บรษัิทจัดการ  

หมายถงึ บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ไทยพาณชิย ์จํากดั  

ผูด้แูลผลประโยชน ์ 

หมายถงึ ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม  

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

หมายถงึ บคุคลทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมมอบหมายใหทํ้าหนา้ทีจํ่าหน่ายหน่วยลงทนุ  

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ  

หมายถงึ นายทะเบยีนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม  

วันและเวลาทําการซือ้ขาย  

หมายถงึ วันและเวลาทําการตามปกตขิองบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

มลูคา่หน่วยลงทนุ  

หมายถงึ มูลค่าทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เมือ่สิน้วันทําการที่
คํานวณ  

ราคาขายหน่วยลงทนุ  

หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุบวกดว้ยคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุหักดว้ยคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 

สํานักงาน หรอื สํานักงาน ก.ล.ต. หรอื สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หมายถงึ สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 
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บรษัิทจดทะเบยีน  

หมายถงึ บรษัิททีม่หีุน้ไดรั้บการจดทะเบยีนหรอืไดรั้บอนุญาตใหทํ้าการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

บรษัิทขึน้ทะเบยีน  

หมายถงึ บรษัิททีม่หีลักทรัพยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยก์รงุเทพ  

ตลาดหลักทรัพย ์ 

หมายถงึ ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

ใบแสดงสทิธ ิ 

หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิไทย (Depositary receipt)  

หลักทรัพยอ์า้งองิ  

หมายถงึ หลักทรัพยป์ระเภทใดประเภทหนึง่ทีอ่อกโดยบรษัิทจดทะเบยีนและใชเ้พือ่รองรับใบแสดงสทิธ ิ 

กลุม่กจิการ  

หมายถงึ บรษัิทใหญแ่ละบรษัิทยอ่ยตามมาตรฐานการบัญชทีีส่ภาวชิาชพีบัญชกีําหนดเกีย่วกับการจัดทํา
งบการเงนิรวมทีม่กีารจัดทําและเปิดเผยล่าสดุ เวน้แต่ในกรณีทีไ่ม่มกีารจัดทํางบการเงนิรวมใหพ้จิารณา
ตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ลา่สดุทีส่ง่ตอ่กระทรวงพาณชิย ์

มตพิเิศษ 

หมายถงึ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคีะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมด
ของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชุมและมีสทิธอิอกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตเิสยีงขา้งมาก 

หมายถงึ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

คําอธบิายศัพทเ์รือ่งการลงทนุของกองทนุเพือ่ประกอบการอธบิายคํายอ่และความหมายของคํายอ่ รวมถงึ
คําศัพทท์ีป่รากฏในหัวขอ้ประเภทและอตัราสว่นการลงทนุในหลักทรัพย ์ 

คาํศพัท ์ คาํอธบิายศพัท ์

“กลุม่กจิการ” บรษัิทใหญ่และบรษัิทย่อยตามมาตรฐานการบัญชทีีส่ภาวชิาชพีบัญชกีําหนดให ้
จัดทํางบการเงนิรวม 

“กองทนุรวมเปิด” กองทนุรวมประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

“กองทนุ buy & 
hold” 

กองทุนรวมที่มุ่งเนน้ลงทุนเพียงครัง้เดียวโดยถือทรัพย์สนิที่ลงทุนไวจ้นครบ
กําหนดอายุของทรัพยส์นิ หรอืครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรอื
ครบอายขุองกองทนุรวม 

“กองทนุ CIS 
ตา่งประเทศ” 

กองทนุทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มลีักษณะเป็นโครงการลงทนุแบบ
กลุ่ม (collective investment scheme) ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตัง้ใน
รปูบรษัิท ทรัสต ์หรอืรปูอืน่ใด แตไ่มร่วมถงึกองทนุ property กองทนุ infra และ 
กองทนุ private equity ทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 
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“กองทนุ ETF 
ตา่งประเทศ” 

กองทนุ exchange traded fund ทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

“การลดความเสีย่ง” การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคู่สัญญาใน 
derivatives ทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี ้

1. ไมม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่หาผลประโยชนโ์ดยการเก็งกําไร (speculate) 

2. มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 

3. เป็นการลดความเสีย่งทั่วไปและความเสีย่งเฉพาะของทรัพยส์นิทีต่อ้งการลด
ความเสีย่ง 

4. สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทนุรวม 

“เงนิฝากหรอืตรา
สารเทยีบเทา่เงนิ
ฝาก” 

ทรัพยส์นิดังนี ้

1. เงนิฝาก เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอืน่ทีม่ลีักษณะทํานองเดยีวกบัเงนิฝาก  

2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

3. สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสนิ 

“เงนิฝากอสิลาม” ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลักชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีักษณะทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงไดก้ับผูฝ้ากสามารถเรียกคืนเงินตน้จาก
คูส่ญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูรั้บฝากไดเ้ต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ 

“ดัชนเีงนิเฟ้อ” ดัชนทีีจั่ดทําขึน้โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่สะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หนีก้ ึง่
ทนุ” 

ตราสารทางการเงนิทีม่เีงือ่นไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้ 

“ตราสารภาครัฐ
ไทย” 

ตราสารดังนี ้

1. ตั๋วเงนิคลัง 

2. พันธบตัรรัฐบาล หรอืพันธบตัร ธปท.  

3. พันธบัตร B/E P/N ศกุกู หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลังหรอืกองทนุฟ้ืนฟเูป็นผู ้
มภีาระผกูพัน 

“ตราสารภาครัฐ 
ตา่งประเทศ” 

ตราสารที่มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ 
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องคก์ารระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ํ้าประกัน แต่ไม่รวมถงึตราสารทีอ่อก
โดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงนิกองทุนของสถาบันการเงนิไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรอืตา่งประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลักเกณฑก์ารกํากบัดแูลสถาบนัการเงนิของ 
Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซือ้ขาย 
หลักทรัพย์
ตา่งประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่ จัดใหม้ีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ตา่งประเทศ โดยมลีักษณะครบถว้นดังนี ้

1. มกีารรวบรวมคําเสนอซือ้เสนอขายหลักทรัพยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายรายและผู ้
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เสนอขายหลายราย 

2. มกีารกําหนดหลักเกณฑห์รอืจัดใหม้รีะบบ ซึง่กําหนดเกีย่วกบัวธิกีารในการซือ้
ขายหลักทรัพย์ไวเ้ป็นการล่วงหนา้ โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใชดุ้ลยพินิจในการ
จัดการซือ้ขายเป็นประการอืน่ และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมที่จะผูกพันตาม
หลักเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

“ธปท.” ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณชิย ์

“บค.” บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์

“บง.” บรษัิทเงนิทนุ 

“บล.” บรษัิทหลักทรัพย ์

“บลจ.” บล. ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภทการจัดการกองทุนรวม 
หรอืการจัดการกองทนุสว่นบคุคล 

“บรษัิทจดทะเบยีน” บรษัิททีม่หีลักทรัพยท์ีไ่ดรั้บการจดทะเบยีนหรอืไดรั้บการอนุญาตใหทํ้าการซือ้
ขายไดใ้น SET 

“บรษัิทยอ่ย” บรษัิทยอ่ยตามมาตรฐานการบัญชเีกีย่วกบัการจัดทํางบการเงนิรวม โดยพจิารณา
ตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจัดทําและเปิดเผยลา่สดุ ทัง้นี้ หากไมม่งีบการเงนิรวม
ใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ลา่สดุ 

“บรษัิทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พจิารณาตามงบการเงนิรวมที่มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทัง้นี้ หากไม่มีงบ
การเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสัดส่วนการถอืหุน้ที่ปรากฏในบัญชรีายชือ่ผูถ้ือหุน้
ลา่สดุ 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลักทรัพย ์

“ใบแสดงสทิธ ิ
 ในผลประโยชน”์ 

ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกดิจากหลักทรัพย์อา้งองิซึ่งกําหนดใหเ้ป็น
หลักทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่า
ดว้ยการกําหนดประเภทหลักทรัพยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

“ผูม้ภีาระผกูพัน” ผูท้ีม่ภีาระผูกพันในการชําระหนี้ตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย 
ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกนั แลว้แตก่รณี 

“ศนูยซ์ือ้ขาย 
derivatives” 

ศนูยซ์ือ้ขายดังนี ้

1. ศูนยซ์ือ้ขาย derivatives ที่ไดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยสัญญาซื้อ
ขายลว่งหนา้ 

2. ศูนย์ซื้อขาย  derivatives ซึ่ง จัดตั ้งขึ้นและใหบ้ริการไดต้ามกฎหมาย
ตา่งประเทศและไดรั้บการยอมรับจากสํานักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทนุอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้ 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใตบ้ังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไป กองทนุรวม
เพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
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สว่นบคุคล 

2. หน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

“หุน้กูร้ะยะสัน้” หุน้กูท้ีม่กีําหนดเวลาชาํระหนีไ้มเ่กนิ 270 วันนับแตว่ันทีอ่อกหุน้กู ้

“B/E” ตั๋วแลกเงนิ (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชีว้ัดของกองทุน ซึง่เป็นดัชนีหรอืองคป์ระกอบของดัชนีทีม่กีารเผยแพร่อยา่ง
กวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 

“CIS operator” บคุคลดังนี ้

1. บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอื 

2. ผูทํ้าหนา้ทีบ่รหิารจัดการกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

“concentration 
limit” 

อตัราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ 

“counterparty 
limit” 

อตัราสว่นการลงทนุทีคู่ส่ญัญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  (Credit Rating Agency) ที่ได รั้บความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เวน้แต่ที่กําหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทนุ 

“credit 
derivatives” 

derivatives ทีม่ลีักษณะเป็นการเคลือ่นยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของทรัพยส์นิที่
ไดรั้บการประกันความเสีย่งจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ไปยังคูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่ตาม
มาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึง่มภีาระผูกพันที่จะตอ้งชําระเงนิใหแ้ก่
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกดิเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชําระหนี้ (credit event) 
ของท รัพย์สินที่ ได รั้บการประกันความเสี่ยง จะได รั้บผลตอบแทนหรือ
คา่ธรรมเนยีมสําหรับการมภีาระผกูพันดังกลา่ว 

“credit event”  เหตกุารณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับความสามารถในการชําระหนี้ตามทีร่ะบใุนขอ้ตกลงของ
ตราสารหรอืสญัญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชือ่ถอืทีจั่ดทําโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถในการ
ชาํระหนีต้ามตราสารหรอืสญัญา 

“currency risk” ความเสีย่งดา้น FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา 
underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แตก่รณี 

“derivatives” สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

“derivatives on  
 organized 
exchange” 

derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใชใ้นการคํานวณ
มลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารนัน้ 
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คาํศพัท ์ คาํอธบิายศพัท ์

“FX” อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่ไดแ้ก ่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมยีนมาร ์สาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจนี 
(เฉพาะมณฑลยนูนาน) 

“group limit” อัตราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามกลุม่กจิการ โดยการนําอัตราสว่นการลงทนุใน
แตล่ะบรษัิททีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการมาคํานวณรวมกนั 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชือ่ถอืของผูม้ภีาระผูกพันในฐานะผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง 
หรอืผูค้ํ้าประกนั 

“international 
scale” 

มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหวา่งประเทศ 

“investment 
grade” 

credit rating ในระดับทีส่ามารถลงทนุได ้ 

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปในครัง้แรก (Initial Public 
Offering) 

“issue rating” อนัดับความน่าเชือ่ถอืของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ 

“issuer rating” อนัดับความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา 

“market price” มลูคา่ตามราคาตลาด 

“MF” กองทนุรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทนุรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบภายในประเทศ 

“NAV” มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสทุธใินทรัพยส์นิไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดยออ้มผ่าน
การลงทนุในตราสารหรอืสัญญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยูก่ับทรัพยส์นิ ซึง่
เป็นผลใหก้องทนุมคีวามเสีย่งในทรัพยส์นินัน้ 

“notional amount” มลูคา่ตามหนา้สญัญาของ derivatives 

“obligation”  ประเภทและลักษณะของทรัพยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม credit derivatives อา้งองิถงึ 
(obligation category & obligation characteristics) 

“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายล่วงหนา้” ในมาตรา 3 
แหง่พระราชบญัญัตสิญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives  
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คาํศพัท ์ คาํอธบิายศพัท ์

“P/N” ตั๋วสญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

“portfolio 
duration” 

อายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุ ซึง่ไดจ้ากการคํานวณคา่ตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อตัราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามประเภททรัพยส์นิ 

“regulated 
market” 

ศูนยก์ลางที่จัดชอ่งทางการสือ่สารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กดิการเจรจาต่อรองซือ้
ขายตราสารระหว่างกันได ้รวมทัง้ใหข้อ้มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใตก้ารกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทํา
หนา้ที่กํากับดูแลดา้นหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะทํานองเดียวกับ
หลักทรัพย ์

“repo” ธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและใหย้ืมหลักทรัพย์ (Securities 
Borrowing and Lending) 

“securities 
lending”  

ธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์ 

“SET” ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

“single entity 
limit” 

อตัราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ญัญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“sovereign rating” อนัดับความน่าเชือ่ถอืระดับประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิน่ทีอ่ยู ่ซึง่เป็น
การประเมนิความเสีย่งในการผดินัดชาํระหนีข้องรัฐบาลของประเทศนัน้ 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภทการใหส้นิเชือ่เพือ่ธรุกจิ
หลักทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์

“TSR” ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนที่โอนสทิธไิด ้(Transferable Subscription 
Right) 

“underlying” สนิคา้ ตัวแปร หรอืหลักทรัพยอ์า้งองิ 

“WFE” World Federation of Exchanges 
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1. ชือ่ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม :  

1.1. ชือ่โครงการจัดการ (ไทย) : กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนี ้1Y15  

1.2. ชือ่โครงการจัดการ (องักฤษ) : SCB Fixed Income Fund 1Y15  

1.3. ชือ่ยอ่ : SCBFI1Y15  

1.4. ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด  

1.5. ประเภทการขาย : ขายครัง้เดยีว  

1.6. การกําหนดอายโุครงการ : กําหนด  

1.7. อายโุครงการ : 1 ปี 0 เดอืน 0 วัน  

1.8. อายโุครงการถงึวันที ่(กรณีกําหนดอายเุป็นชว่งเวลา) :  

1.9. เงือ่นไข (อายโุครงการ) :  

ประมาณ 1 ปี (โดยไมตํ่่ากวา่ 11 เดอืน และไมเ่กนิ 1 ปี 1 เดอืน) นับแตว่ันจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็น
กองทนุรวม บรษัิทจัดการจะแจง้วันทีส่ ิน้สดุอายโุครงการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบภายใน 15 วันนับตัง้แต่
วันจดทะเบยีนกองทุนรวม ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอืน่ใดทีก่ระทบต่อการลงทุนของกองทุนทีนํ่าเงนิ
ลงทนุไปลงในประเทศนัน้ ๆ เชน่ การเปลีย่นแปลงในเรือ่งของกฎระเบยีบตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุ
ในประเทศที่กองทุนไปลงทุน และ/หรือมาตรการเกี่ยวกับการสํารองเงินทุนในประเทศ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบทําใหก้องทนุไมส่ามารถแปลงคา่เงนิลงทนุกลับมาเป็นสกลุเงนิบาทได ้ในวันทีก่องทนุครบอายุ
โครงการ อาจทําใหก้องทนุไมส่ามารถชําระเงนิตน้ และดอกเบีย้ตามชว่งเวลาทีก่ําหนดได ้และอาจทําให ้
กองทุนมอีายุโครงการมากกว่าทีก่ําหนดไว ้ทัง้นี้ บรษัิทขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณานําเงนิลงทุนรวมทัง้
ผลประโยชน์ทีไ่ดรั้บจากเงนิลงทุนของกองทนุดังกลา่วไปลงทุนตอ่ในทรัพยส์นิตา่ง ๆ หรอืในรปูแบบอืน่
ใด ทีไ่ม่ขัดกับประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ทัง้นี้ เพื่อใหเ้กดิ
ประโยชนส์งูสดุกบัผูล้งทนุของกองทนุดังกลา่ว โดยบรษัิทจะทําหนังสอืแจง้ใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบ 
อยา่งไรก็ตามบรษัิทจะนําเงนิลงทนุพรอ้มทัง้ผลประโยชนทั์ง้หมดกลับคนืใหก้บั ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยเร็ว
ทีส่ดุ ในโอกาสแรกทีบ่รษัิทสามารถทําได ้หรอื  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะยุตโิครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรือหลังจากสิน้สุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยจะพจิารณาชําระเงนิคืนใหก้ับผูล้งทุน โดยไม่นําทรัพยส์นิที่
จําหน่ายไดไ้ปจดทะเบยีนกองทนุรวม ในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดค้รัง้แรกของกองทนุนอ้ย
กวา่ 400 ลา้นบาท หรอืในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถนําเงนิไปลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ 
อันเนื่องจากประเทศทีก่องทุนจะไปลงทุนมกีารเปลีย่นแปลงกฎ ระเบยีบ และ/หรอืปัจจัยอืน่ใดทีทํ่าให ้
ผลตอบแทนของตราสารทีก่องทุนจะเขา้ไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมนัียสําคัญ หรอืตามดุลยพนิจิของ
บรษัิทจัดการ เพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดการจะคนืเงนิใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วย
ลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม  

ทัง้นี้ การดําเนนิการใด ๆ บรษัิทจัดการจะคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุกับผูล้งทนุเป็นหลัก โดยบรษัิทจัดการ
จะทําหนังสอืแจง้ใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบ ภายใน 15 วันทําการนับแตว่ันทีม่กีารเปลีย่นแปลง  

1.10. ลักษณะโครงการ : กองทนุเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไป  

1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2. จํานวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว ้จํานวน ประเภท ราคาของ
หนว่ยลงทนุทีเ่สนอขาย :  

2.1. จํานวนเงนิทนุของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท  
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2.2. เงือ่นไข (จํานวนเงนิทนุของโครงการ) :  

ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บรษัิทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกนิจํานวน
เงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิ 2,250 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นจํานวนหน่วยลงทุนไม่เกนิ 225,000,000 
หน่วย  

2.3. มลูคา่ทีต่ราไวต้อ่หน่วย : 10.0000 บาท  

2.4. จํานวนหน่วยลงทนุ : 1,500,000,000.0000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  

2.6. มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 10,000.00 บาท  

2.7. มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป : ไมก่ําหนด  

2.8. มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ขายคนื : ไมก่ําหนด  

2.9. จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ตํา่ของการสัง่ขายคนื : ไมก่ําหนด  

2.10. มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีัน้ตํา่ : ไมก่ําหนด  

2.11. จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีัน้ตํา่ : ไมก่ําหนด  

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับลด ยกเวน้ หรอืเปลีย่นแปลงมลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้แรกไดแ้ต่
มูลค่าขัน้ตํ่าดังกล่าวจะไม่ตํ่ากว่าหลักเกณฑ์ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทัง้นี้เพื่อ
ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ โดยจะประกาศผา่น
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืชอ่งทางอืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการกําหนด  

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทนุรวม ชนดิกองทนุรวม ประเภทกองทนุรวม นโยบาย
การลงทุน ลกัษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
ประเภทและอตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ท ี่
จะลงทนุ :  

3.1. วัตถปุระสงคข์องโครงการ :  

เพื่อระดมเงนิทุนจากผูล้งทุนท่ัวไป ไปลงทุนในตราสารแห่งหนี้และ/หรอืตราสารทางการเงนิ และ/หรอื
เงนิฝาก ทัง้ทีเ่สนอขายในประเทศและ/หรอืตา่งประเทศทีม่คีณุภาพและใหผ้ลตอบแทนทีด่เีหมาะสมกับ
ระดับความเสีย่ง โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาลงทนุในตราสารหนี้ดังกลา่วภายใตห้ลักเกณฑท์ีสํ่านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายกองทนุรวม : ตราสารหนี ้ 

3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลักษณะพเิศษ :  

3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและตา่งประเทศ : กองทุนทีล่งทุนแบบมคีวามเสีย่งทัง้
ในและตา่งประเทศ  

การกําหนดสดัสว่นการลงทนุในตา่งประเทศ : กําหนดสดัสว่นการลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปี
บัญชไีม่เกนิรอ้ยละ 79.99 ของ NAV และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ทัง้หมดทีม่อียู ่ 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี : บรษัิทจัดการอาจกูย้มืเงนิหรอืทําธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนืใน
นามกองทนุรวมไดต้ามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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3.6. การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) : ลงทนุ  

3.6.1 วัตถปุระสงคข์องการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ : การลดความเสีย่ง (Hedging)  

3.7. การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) : ไมล่งทนุ  

3.8. กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ (Management Style) : มกีลยทุธก์ารลงทนุครัง้เดยีว (buy-and-hold)  

3.9. ดัชนชีีว้ัด/อา้งองิ (Benchmark) :  

ไมม่ ีเนือ่งจากเป็นกองทนุรวมตราสารหนีแ้บบกําหนดระยะเวลาลงทนุ มกีลยทุธก์ารลงทนุในตราสารหนี้ที่
ระบุในโครงการแบบลงทุนครัง้เดียวและถือครองจนครบอายุโครงการ (Buy and Hold) โดยมีการ
ประมาณการผลตอบแทนไว ้จงึไมจํ่าเป็นตอ้งมตีัวชีว้ัด 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัดในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึง่อยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการลงทนุทีก่ําหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ให ้
ผูล้งทุนทราบล่วงหนา้อยา่งชัดเจนถงึวันทีม่กีารเปลีย่นตัวชีว้ัด คําอธบิายเกีย่วกับตัวชีว้ัด และเหตุผลใน
การเปลีย่นตัวชีว้ัดดังกลา่วผา่นการลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถ
ใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัดเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไขและขอ้กําหนดของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และ/หรอื ประกาศ ขอ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกับ
มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช ้
เปรยีบเทียบในกรณีทีผู่อ้อกตัวดัชนีของตัวชีว้ัดไม่ไดจั้ดทําหรอืเปิดเผยขอ้มูล/อัตราดังกล่าวอกีต่อไป 
โดยบรษัิทจัดการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดังกล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ผ่านการประกาศใน
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้

3.10. ลักษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทนุ : จา่ยผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น  

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลักษณะพเิศษ :  

- กองทนุรวม buy-and-hold 

กองทนุจะลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอันเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกับตราสารแหง่หนี้ ตราสารทางการเงนิ
และ/หรอืเงนิฝากของภาครัฐ และภาคเอกชนทีม่คีณุภาพและใหผ้ลตอบแทนทีด่เีหมาะสมกบัระดับความ
เสีย่ง อาท ิตราสารแห่งหนี้ทีอ่อกโดยภาครัฐและ/หรอืรัฐวสิาหกจิ ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน เชน่ ตรา
สารหนี้ ตราสารทางการเงนิ และ/หรอืเงนิฝากทีอ่อกโดยธนาคารพาณิชย ์และ/หรอืตราสารแหง่หนี้ ตรา
สารทางการเงนิทีอ่อกโดยบรษัิทเอกชนชัน้ด ีตราสารทีไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืจากสถาบันจัด
อนัดับทีไ่ดรั้บการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นตน้ โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาลงทนุ
ในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิดังกลา่วทีเ่สนอขายทัง้ในประเทศและ/หรอืตา่งประเทศ โดยในสว่นการลงทนุ
ในต่างประเทศ กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่ส่งผลใหม้ี net exposure ที่เกี่ยวขอ้งกับความเสี่ยง
ตา่งประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมเ่กนิรอ้ยละ 79.99 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

สว่นทีเ่หลอืจากการลงทนุบรษัิทจัดการอาจลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารแหง่หนี้ และ/หรอืเงนิฝาก และ/
หรอืบัตรเงนิฝาก ทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ รวมถงึอาจมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยอ์ืน่หรอืทรัพยส์นิอืน่ 
และ/หรอืหาดอกผลโดยวธิกีารอืน่อย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลายอย่าง ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรอืเห็นชอบใหก้องทนุลงทนุได ้ 

กองทุนจะเขา้ทําสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง 
(Hedging) จากอัตราแลกเปลีย่น (Foreign Exchange Rate Risk) ทัง้จํานวน กบัคูส่ญัญาทีเ่ป็นธนาคาร
พาณิชย ์และอาจทําสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้อา้งองิกับอัตราดอกเบีย้ เพื่อป้องกันความเสีย่งดา้นอัตรา
ดอกเบีย้ของกองทุน นอกจากนี้กองทุนอาจจะเขา้ลงทุนในตราสารทีม่อีายยุาวกวา่อายุโครงการ โดยจะ
เขา้ทําสญัญาขายตราสารดังกลา่วลว่งหนา้ เพือ่ใหอ้ายขุองสญัญาสอดคลอ้งกบัอายโุครงการ เป็นตน้  

อนึง่ กองทนุอาจลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารหนีท้ีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอืตํา่กวา่ทีส่ามารถลงทนุได ้(non 
– investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ ไม่ได รั้บการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  (Unrated 
Securities) โดยจะไมล่งทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) 
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ทัง้นี้ ในการคํานวณสดัสว่นการลงทนุของกองทนุตามการจัดแบง่ประเภทของกองทนุ บรษัิทจัดการจะไม่
นับชว่งระยะเวลา 30 วันนับแต่วันทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม หรอืชว่งระยะเวลา 30 วันกอ่นครบอายุ
โครงการรวมดว้ยก็ได ้ทัง้นี ้โดยตอ้งคํานงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสําคัญ 

3.12. รายละเอยีดการลงทนุในตา่งประเทศ :  

มนีโยบายการลงทนุซึง่สง่ผลใหม้ ีnet exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกับความเสีย่งตา่งประเทศโดยเฉลีย่ในรอบ
ปีบญัชไีมเ่กนิรอ้ยละ 79.99 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

3.13. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุ :  

3.13.1 ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ : 

บรษัิทจัดการจะลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิี
อื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมีประกาศแกไ้ขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของ
หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ 

สว่นที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities) 

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรัพยส์นิที่ระบุในขอ้ 13 ซึง่มี
คณุสมบตัติามหลักเกณฑท์ีค่รบถว้น ดังนี ้

1.1 ไมม่ขีอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขทีทํ่าใหผู้ล้งทนุมภีาระผกูพันมากกวา่มลูคา่เงนิลงทนุในตราสาร 

1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแตก่องทนุได ้
ดําเนินการใหม้ีการรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิีการที่กฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให ้
กองทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3 มีขอ้มูลเกีย่วกับตราสารที่ถูกตอ้งครบถว้นและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ ซึง่บรษัิท
จัดการสามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อนํามาประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ และมขีอ้มูล
ราคาทีส่ะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม โดยขอ้มูลดังกล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มูลที่เชือ่ถอืไดซ้ ึง่จัดทําตาม
หลักวชิาการอนัเป็นทีย่อมรับในระดับสากล 

2. คณุสมบตัแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ําหนดในขอ้ 1. 

2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทนุใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดังกลา่วเพือ่ชําระหนี้การคา้ B/E หรอื P/N 
ดังกลา่วตอ้งมกีารรับอาวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดังนี ้ 

2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2 ธนาคารออมสนิ  

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5 ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

2.1.6 ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

2.1.7 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

2.1.8 สถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะทํานองเดยีวกบัผูรั้บฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

ทัง้นี้ การอาวัลหรอืการรับรองดังกลา่วตอ้งเป็นการอาวัลหรอืการรับรองผูส้ั่งจ่ายหรอืผูอ้อกตั๋ว ทัง้จํานวน
รวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบไุวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 
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สว่นที ่2 : ทรัพยส์นิประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยูภ่ายใตบ้งัคับกฎหมายไทย 

ตอ้งมคีณุสมบตัแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี ้

1. กรณีเป็นหน่วย CIS 

1.1 มคีณุสมบตัแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกบัขอ้กําหนดสําหรับตราสาร TS ในสว่น
ที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.2 ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช ้
กบัการลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวมทองคําทีล่งทนุในทองคําแทง่) 

1.2.1 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนดิเดยีวกบัทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้

1.2.2 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคํีานวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์
single entity limit ของกองทนุนัน้ 

1.2.3 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคํีานวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์
product limit สําหรับทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทนุนัน้ 

1.2.4 มกีารลงทนุใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุนัน้ 

(อตัราสว่นการลงทนุใน derivatives ทีคํ่านวณตามประเภททรัพยส์นิ (product limit) ซึง่เป็นการเขา้ทํา  

ธรุกรรม derivatives ทีม่ใิชเ่พือ่การลดความเสีย่ง (non-hedging)) 

1.3 ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทนุรวม ฟีด
เดอร ์

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนอืจากทีก่ําหนดในขอ้ 1. 

2.1 มคีณุสมบตัแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกบัขอ้กําหนดสําหรับตราสาร TS ในสว่น
ที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

2.2 จดทะเบยีนซือ้ขายใน SET 

สว่นที ่3 : ทรัพยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูรั้บฝากดังนี ้

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย  

6. ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะทํานองเดยีวกบัผูรั้บฝากตาม 1. - 9. 

สว่นที ่4 : ธรุกรรมประเภทการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) 

การลงทนุใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑด์ังนี ้

1. คูส่ญัญา ตอ้งเป็นนติบิคุคลดังนีท้ีส่ามารถเขา้เป็นคูส่ญัญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธพ. 

1.2 บง. 
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1.3 บค. 

1.4 บล. 

1.5 บรษัิทประกนัภัย 

1.6 ธปท. 

1.7 กองทนุฟ้ืนฟ ู

1.8 นติบิคุคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 

1.9 สว่นราชการและรัฐวสิาหกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการทํา reverse repo ตอ้งเป็นตราสารดังนี ้

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศตอ้งม ี
credit rating อยูใ่นอนัดับ investment grade  

2.2 B/E P/N บัตรเงนิฝาก ศุกกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธพ. บง. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 
เป็นผูม้ภีาระผกูพัน ซึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 ปี 

2.3 B/E หรอื P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีําหนดวันใชเ้งนิตามตั๋วไมเ่กนิ 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และ
เป็นตั๋วทีถ่งึกําหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น 

2.4 B/E P/N หรอืศกุกู ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วันนับแตว่ันทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้

2.4.1 ม ีissue rating หรอื issuer rating อยูใ่นอันดับแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit 
rating ทีไ่ดม้าจากการจัด credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีguarantor rating อยูใ่นอนัดับ investment grade 

2.5 ตราสารหนี้ซ ึง่มีอายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ที่ขึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี้ หรอืที่มขีอ้มูล
ราคาที่น่าเชือ่ถือและอา้งองิไดซ้ ึง่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวตอ้งมี credit 
rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้

2.5.1 มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงไดก้ับ 
credit rating ระยะสัน้ดังกลา่วตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีcredit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อนัดับแรก 

2.6 ตราสารหนี้ซ ึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี้หรอืทีม่ขีอ้มูล
ราคาที่น่าเชือ่ถือและอา้งองิไดซ้ ึง่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวตอ้งมี credit 
rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้

2.6.1 มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงไดก้ับ 
credit rating ระยะสัน้ดังกลา่วตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2 ม ีcredit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อนัดับแรก 

2.7 ทรัพยส์นิอืน่ตามทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิม่เตมิ 

3. ระยะเวลาการรับชาํระหนีข้อง reverse repo ตอ้งไมเ่กนิ 90 วัน  

4. ขอ้กําหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการตอ้งปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo ตามเกณฑ์ที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

สว่นที ่5 : ธรุกรรมประเภทการใหย้มืหลักทรัพย ์(securities lending)  

ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี ้

1. คู่สัญญา ตอ้งมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBL โดยในกรณีที่
คูส่ญัญาดังกลา่วกระทําการในฐานะตัวแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบคุคลดังนีท้ีส่ามารถประกอบธรุกจิหรอื
ดําเนนิกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธรุกจิ SBL 
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1.2 ธปท. 

1.3 กองทนุฟ้ืนฟ ู

1.4 ธนาคารเพือ่การนําเขา้และการสง่ออกแหง่ประเทศไทย 

1.5 ธพ. 

1.6 บง. 

1.7 บล. 

1.8 บรษัิทประกนัชวีติ 

1.9 กองทนุสว่นบคุคลทีม่มีลูคา่ทรัพยส์นิของผูล้งทนุแตล่ะรายตัง้แต ่1 ลา้นบาทขึน้ไป  

1.10 กองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ 

1.11 นติบิคุคลอืน่ตามทีสํ่านักงานกําหนดเพิม่เตมิ 

2. หลักทรัพยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลักทรัพยท์ีอ่ยูใ่นระบบรับฝากหลักทรัพยข์องศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์หรอื
หลักทรัพยท์ี ่ธปท. ทําหนา้ทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลักทรัพย ์

3. การวางหรอืเรยีกหลักประกนั บลจ. ตอ้งดําเนนิการดังนี ้

3.1 ดําเนนิการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลักประกันจากผูย้มืเพื่อเป็นประกันการใหย้มืหลักทรัพย ์โดยตอ้ง
เป็นหลักประกนัดังนี ้ 

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย 

3.1.3 B/E P/N บัตรเงนิฝาก ศกุกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธพ. บง. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 
เป็นผูม้ภีาระผกูพัน 

3.1.4 B/E หรอื P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีําหนดวันใชเ้งนิตามตั๋วไมเ่กนิ 270 วันนับแตว่ันออกตั๋วและ
เป็นตั๋วทีถ่งึกําหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น 

3.1.5 B/E P/N หรอืศุกูก ที่มอีายุไม่เกนิ 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่ม ีcredit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี ้

3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ตอ้งเป็น 
credit rating ทีไ่ดม้าจากการจัด credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2 ม ีguarantor rating อยูใ่นอนัดับ investment grade 

3.1.6 ตราสารหนีท้ีม่ ีcredit rating อยูใ่นอนัดับ investment grade 

3.1.7 หนังสอืค้ําประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้กก่องทนุเพือ่เป็นประกนัการคนืหลักทรัพยใ์หแ้กก่องทนุ 

3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชือ่อยูใ่นดัชนี SET50 ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทนุไมม่นีโยบายการลงทนุ
ในตราสารทนุ กองทนุจะรับหลักประกนัดังกลา่วไมไ่ด ้

3.1.9 หน่วยลงทนุของ MMF 

3.2 ดําเนนิการใหก้องทนุมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลักประกนัตาม 3.1 หรอืดําเนนิการโดยวธิอีืน่ซึง่จะ
มผีลให ้บรษัิทจัดการสามารถบงัคับชาํระหนีเ้อาจากหลักประกนัดังกลา่วไดโ้ดยพลัน 

3.3 หา้มนําหลักประกนัตาม 3.1 ทีก่องทนุมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายตอ่หรอืทําใหไ้มส่ามารถบังคับตาม
หลักประกนันัน้ได ้เวน้แตเ่ป็นการบงัคับชาํระหนีต้ามขอ้ตกลงในธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์นัน้เอง 

3.4 ดํารงมลูคา่หลักประกนั ณ สิน้วัน ≥ 100% ของมลูคา่หลักทรัพยท์ีใ่หย้มื 

3.5 ในกรณีทีห่ลักประกนัเป็นเงนิสด ใหนํ้าเงนิสดดังกลา่วไปลงทนุโดยทันทใีนทรัพยส์นิดังนี ้

3.5.1 เงนิฝากใน ธพ. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 

3.5.2 บตัรเงนิฝาก หรอื P/N ดังนี ้
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3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื P/N ที ่ธพ. บง. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้เป็นผูม้ภีาระผกูพัน 

3.5.2.2 P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีําหนดวันใชเ้งนิตามตั๋วไมเ่กนิ 270 วันนับแตว่ันออกตั๋ว และเป็นตั๋ว
ทีถ่งึกําหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น 

3.5.2.3 P/N ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วันนับแตว่ันทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยา่งหนึง่อยา่งใดดังนี ้

3.5.2.3.1 ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ตอ้งเป็น 
credit rating ทีไ่ดม้าจากการจัด credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2 ม ีguarantor rating อยูใ่นอนัดับ investment grade 

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย 

3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย 

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ใหใ้ชส้ัญญาทีม่ลีักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยขอ้กําหนดเกีย่วกบัระบบงานสญัญา
ยมืและใหย้มืหลักทรัพยแ์ละหลักประกนัในธรุกรรมการยมืและใหย้มืหลักทรัพย ์

สว่นที ่6 : ธรุกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑก์ารลงทนุดังนี ้

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเขา้เป็นคู่สัญญาไดต้อ้งมี underlying อย่างใดอย่าง
หนึง่หรอืหลายอยา่งดังนี ้

1.1 ทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้

1.2 อตัราดอกเบีย้ 

1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5 ดัชนเีงนิเฟ้อ ดัชนทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7 

1.6 ดัชนทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นดัชนตีาม 1.5 

1.7 underlying อืน่ตามทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิม่เตมิ 

ในกรณีที่ derivatives อา้งองิกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาที่อา้งองิดังกล่าวตอ้งเป็นราคา
ปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ (futures price) เท่านั้น ทั ้งนี้ ราคาของ 
underlying อืน่ ที่ไม่ใช่ดัชนี หรอื underlying ที่เป็นองคป์ระกอบของดัชนีดังกล่าว ตอ้งเป็นที่ยอมรับ
อยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพรห่ลาย 

2. เงือ่นไขการลงทนุ บลจ. จะดําเนนิการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เมือ่ 

2.1 กรณี MF ไดร้ะบเุกีย่วกับการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทนุไว ้
อยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้  

2.2.1 derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC derivatives ดังนี ้

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคู่สัญญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็น ธพ. ธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ตัวแทนซือ้ขาย derivatives หรอืผูค้า้ derivatives 

2.3 ในกรณีที่จะตอ้งมีการชําระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็น
ทรัพยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธรัิบมอบหรอืมหีนา้ทีส่ง่มอบสนิคา้
นัน้ก็ตาม 

3. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดัชน ี

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดัชนตีาม 1.5 – 1.6 ดัชนดีังกลา่วตอ้งมลีักษณะ ดังนี ้
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3.1 เป็นดัชนีที่มีการกําหนดวธิกีารคํานวณไวอ้ย่างชัดเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ underlying 
หรอืปัจจัยต่าง ๆ ทีนํ่ามาใชใ้นการคํานวณ และมกีารคํานวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
องคป์ระกอบของดัชนี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจัยดังกล่าวตอ้งมกีารเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดัชนทีีม่ลีักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดังนี ้

3.2.1 ดัชนทีีม่กีารกระจายตัวอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดัชนทีีม่ลีักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้

3.2.1.1 ดัชนทีีอ่งคป์ระกอบแตล่ะตัวมน้ํีาหนัก ≤ 20% ของน้ําหนักทัง้หมด 

3.2.1.2 ดัชนทีีอ่งคป์ระกอบตัวใดตัวหนึง่มน้ํีาหนัก ≤ 35% ของน้ําหนักทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตัวอืน่ตอ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิอตัราทีก่ําหนดใน 3.2.1.1 

การพจิารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมต่อ้งนําองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองคํา
หรอืน้ํามันดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดัชนอีืน่ใดนอกจาก 3.2.1 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้น ดังนี ้

3.2.2.1 เป็นดัชนทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทนุสามารถลงทนุไดโ้ดยตรง 

3.2.2.2 เมือ่คํานวณเงนิลงทนุตามสัดสว่น (pro rata) เสมอืนหนึง่วา่กองทนุลงทนุในตราสารหรอืสญัญา
นัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนัน้ 

3.3 เป็นดัชนทีีไ่ดรั้บการพัฒนาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืและทําหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระจาก บลจ. ทัง้นี ้
หากปรากฎว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบรษัิทในเครอืของบลจ. บลจ.นัน้ตอ้งจัดใหม้มีาตรการป้องกันความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสือ่ที่มีการเสนอขอ้มูลอย่างทัน
เหตกุารณ์ 

3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวตอ้งคํานวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืคํานวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บลจ. แสดง
ใหเ้ห็นไดว้า่วธิกีารคํานวณของผูพั้ฒนาดัชนดีังกลา่วสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. หลักเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิทีเ่พยีงพอตอ่การชาํระหนีต้ามภาระผกูพัน (cover rule) 

บลจ. ตอ้งจัดใหม้ีทรัพยส์นิของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที่เพียงพอต่อภาระที่
กองทนุอาจตอ้งชําระหนี้ตามขอ้ตกลงเมือ่ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทนุใน derivatives 
นัน้ และเป็นไปตามทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

5. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิสําหรับการลงทนุทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง 

ในกรณีที่ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใชส่ ิง่เดยีวกับทรัพยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่งการ
ลงทนุใน derivatives ดังกลา่วตอ้งเป็นไปตามทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

6. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิสําหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้

6.1 ใหคู้ส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่คํานวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที ่15 
และวันสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่ันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ใหคํ้านวณและ
แจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวันทําการถัดไป 

6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อยา่งมนัียสําคัญ ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่าย
หนึง่คํานวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษัิทจัดการทราบทันท ี

6.3 คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่ บลจ. รอ้งขอได ้

7. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิสําหรับการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives 

บลจ. ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขดังนี ้

7.1 เขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเทา่นัน้ 



กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนี ้1Y15 

17 

7.2 เขา้เป็นคู่สัญญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรม
อยา่งหนึง่อยา่งใด ดังนี ้

7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกันความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้ง
กับความสามารถในการชําระหนี้ตาม obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นัน้ โดยคู่สัญญาทีอ่ยู่ใน
ฐานะผูข้ายประกันความเสีย่งมภีาระผูกพันทีจ่ะตอ้งชําระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกันความเสีย่งเมือ่เกดิ 
credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกันความเสีย่งครบกําหนดทันท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ credit 
event ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวันครบกําหนดตามปกติ) ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว 
(Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่กําหนดใหผู้ข้ายประกันความ
เสีย่งมหีนา้ทีช่ําระหนี้เมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึง่เป็นรายแรก (First 
to Default Swap) หรือเมื่อ เกิด  credit event ขึ้นกับ  obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม 
obligation ซึง่จะมกีารชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสนิทรัพยร์ายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบกําหนดเมือ่
เกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกันความเสีย่งของสนิทรัพย์
อา้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดรั้บจากสนิทรัพยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกนัความเสีย่งมี
ภาระผูกพันทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงทีห่รอือัตราลอยตัวทีอ่า้งองิกับอัตราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลง
กัน และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมูลค่ายตุธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิ เพือ่แลกกับการทีผู่ซ้ ือ้ประกันความ
เสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิใหก้ับผูข้าย
ประกนัความเสีย่ง จนกวา่จะเกดิ credit event หรอืครบกําหนดสญัญา (กรณีไมเ่กดิ credit event) 

7.3 ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอืน่ตามทีสํ่านักงานยอมรับ ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีักษณะดังนี ้

7.3.1 มีผลใชบ้ังคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพยห์รอืกฎหมายอืน่ 

7.3.2 ไม่มขีอ้กําหนดที่ทําใหส้ทิธทิี่กําหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรอืสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่ credit 
derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3 ไมม่ขีอ้กําหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่ส่ญัญา 

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในตา่งประเทศ: 

บรษัิทจัดการจะลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิี
อื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมีประกาศแกไ้ขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของ
หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ 

ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรอืสัญญาในตา่งประเทศ ตราสารหรอืสัญญาดังกลา่วตอ้งเสนอขายหรอืเป็น
การทําสญัญาในประเทศทีม่หีน่วยงานกํากบัดแูลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามัญ
ของ IOSCO หรอืทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE หรอืเป็น
ตราสารของบรษัิททีจั่ดตัง้และเสนอขายใน GMS 

สว่นที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความวา่ ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรัพยส์นิในสว่นอืน่ของภาคผนวก
นี ้ซึง่มคีณุสมบตัติามหลักเกณฑท์ีค่รบถว้น ดังนี ้

1.1 ไมม่ขีอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขทีทํ่าใหผู้ล้งทนุมภีาระผกูพันมากกวา่มลูคา่เงนิลงทนุในตราสาร 

1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุน 
ไดดํ้าเนนิการใหม้กีารรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกําหนด หรอืมเีงือ่นไขให ้
กองทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3 มีขอ้มูลเกีย่วกับตราสารที่ถูกตอ้งครบถว้นและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ ซึง่ บลจ. 
สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อนํามาประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ และมขีอ้มูลราคาที่
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สะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม โดยขอ้มูลดังกล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มูลที่เชือ่ถือไดซ้ ึง่จัดทําตามหลัก
วชิาการอนัเป็นทีย่อมรับในระดับสากล 

2. คณุสมบตัแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ําหนดในขอ้ 1. 

2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทนุใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดังกลา่วเพือ่ชําระหนี้การคา้ B/E หรอื P/N 
ดังกลา่วตอ้งมกีารรับอาวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดังนี ้ 

2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2 สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะทํานองเดยีวกบัผูรั้บฝากตาม 2.4.1  

ทัง้นี้ การอาวัลหรอืการรับรองดังกลา่วตอ้งเป็นการอาวัลหรอืการรับรองผูส้ั่งจ่ายหรอืผูอ้อกตั๋ว ทัง้จํานวน
รวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบไุวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใตบ้ังคับกฎหมายใน
ตา่งประเทศ 

ตอ้งมคีณุสมบตัแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี ้

1. กรณีเป็นหน่วย CIS 

1.1 มคีุณสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกับขอ้กําหนดสําหรับตราสาร TS ใน
สว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

1.2 เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศทีม่ลีักษณะดังนี ้

1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กํากับดูแลดา้น
หลักทรัพยแ์ละตลาดซือ้ขายหลักทรัพยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของกองทนุ CIS 
ตา่งประเทศทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

1.2.2 CIS operator ของกองทนุดังกลา่วอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของหน่วยงานกํากบัดแูลทีเ่ป็นสมาชกิ
สามัญของ IOSCO  

1.2.3 กรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าว
ตอ้งอยู่ภายใตห้ลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื่อผู ้
ลงทนุรายยอ่ยของประเทศนัน้ 

1.3 ประเทศทีก่ํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอยา่งเพยีงพอ
ทัง้นี ้ตามรายชือ่ประเทศทีสํ่านักงานกําหนด 

1.4 ในกรณีเป็นการลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทนุดังกลา่วตอ้งมกีารจํากดัการกูย้มื
ไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตจํุาเป็นในการบรหิารสภาพคลอ่งเป็นการชัว่คราวเทา่นัน้ และมนีโยบายการลงทนุดังนี ้
(ไม่ใชก้ับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองคําทีล่งทุนในทองคํา
แทง่) 

1.4.1 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคํีานวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์
single entity limit ของ MF นัน้ ทัง้นี ้หลักเกณฑด์ังกลา่วไมใ่ชก้บักรณีทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP 

1.4.2 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคํีานวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์
product limit สําหรับทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

1.4.3 มกีารลงทนุใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ ์global exposure limit ของ MF นัน้ 

(อตัราสว่นการลงทนุใน derivatives ทีคํ่านวณตามประเภททรัพยส์นิ (product limit) ซึง่เป็นการเขา้ทํา  

ธรุกรรม derivatives ทีม่ใิชเ่พือ่การลดความเสีย่ง (non-hedging)) 

ในกรณีกองทนุ CIS ตา่งประเทศที ่MF ลงทนุ ตอ้งเป็นกองทนุทีมุ่ง่เนน้ลงทนุในทรัพยส์นิซึง่เป็นประเภท
และชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได ้และเมื่อนําทรัพย์สนิที่ไม่สามารถลงทุนไดม้าคํานวณตาม
สดัสว่น (pro rata) แลว้จะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF ดังกลา่ว 
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1.5 กรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ  กองทุน CIS 
ตา่งประเทศดังกลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทนุทีม่ลีักษณะทํานองเดยีวกบักองทนุรวมฟีดเดอร ์เวน้แตเ่ป็นกรณีทีม่ี
ความจําเป็นและเป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยกอ่น
การลงทุนบรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มลู เหตุผลความจําเป็น และคา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทุน
ในลักษณะดังกลา่วไวใ้นหนังสอืชีช้วน 

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนอืจากทีก่ําหนดในขอ้ 1 

2.1 มคีณุสมบตัแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกบัขอ้กําหนดสําหรับตราสาร TS ในสว่น
ที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

2.2 จดทะเบยีนในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

สว่นที ่3 : ทรัพยส์นิประเภทเงนิฝากในสถาบันการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารต่างประเทศทีเ่ทยีบเท่า
เงนิฝาก 

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูรั้บฝากดังนี ้

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ 

2. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

3. สถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะทํานองเดยีวกบัผูรั้บฝากตาม 1. - 2.  

สว่นที ่4 : ธรุกรรมประเภทการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) 

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

สว่นที ่5 : ธรุกรรมประเภทการใหย้มืหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ (securities lending)  

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

สว่นที ่6 : ธรุกรรมประเภท derivatives ในตา่งประเทศ ตามหลักเกณฑก์ารลงทนุดังนี ้

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเขา้เป็นคู่สัญญาไดต้อ้งมี underlying อย่างใดอย่าง
หนึง่หรอืหลายอยา่งดังนี ้

1.1 ทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้

1.2 อตัราดอกเบีย้ 

1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5 ดัชนเีงนิเฟ้อ ดัชนทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7 

1.6 ดัชนทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นดัชนตีาม 1.5 

1.7 underlying อืน่ตามทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิม่เตมิ 

ในกรณีที่ derivatives อา้งองิกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาที่อา้งองิดังกล่าวตอ้งเป็นราคา
ปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ (futures price) เท่านั้น ทั ้งนี้ ราคาของ 
underlying อืน่ ที่ไม่ใช่ดัชนี หรอื underlying ที่เป็นองคป์ระกอบของดัชนีดังกล่าว ตอ้งเป็นที่ยอมรับ
อยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพรห่ลาย 

2. เงือ่นไขการลงทนุ บลจ. จะดําเนนิการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เมือ่ 

2.1 กรณี MF ไดร้ะบเุกีย่วกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุนไว ้
อยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้  

2.2.1 derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC derivatives ดังนี ้
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2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิตบิุคคลที่ไดรั้บ
อนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ derivatives ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลโดยหน่วยงานกํากบัดแูลดา้นหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

2.3 ในกรณีที่จะตอ้งมีการชําระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็น
ทรัพยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธรัิบมอบหรอืมหีนา้ทีส่ง่มอบสนิคา้
นัน้ก็ตาม 

3. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดัชน ี

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดัชนตีาม 1.5 – 1.6 ดัชนดีังกลา่วตอ้งมลีักษณะ ดังนี ้

3.1 เป็นดัชนีที่มีการกําหนดวธิกีารคํานวณไวอ้ย่างชัดเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ underlying 
หรอืปัจจัยต่าง ๆ ทีนํ่ามาใชใ้นการคํานวณ และมกีารคํานวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
องคป์ระกอบของดัชนี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจัยดังกล่าวตอ้งมกีารเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดัชนทีีม่ลีักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดังนี ้

3.2.1 ดัชนทีีม่กีารกระจายตัวอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดัชนทีีม่ลีักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้

3.2.1.1 ดัชนทีีอ่งคป์ระกอบแตล่ะตัวมน้ํีาหนัก ≤ 20% ของน้ําหนักทัง้หมด 

3.2.1.2 ดัชนทีีอ่งคป์ระกอบตัวใดตัวหนึง่มน้ํีาหนัก ≤ 35% ของน้ําหนักทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตัวอืน่ตอ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิอตัราทีก่ําหนดใน 3.2.1.1 

การพจิารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมต่อ้งนําองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองคํา
หรอืน้ํามันดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดัชนอีืน่ใดนอกจาก 3.2.1 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้น ดังนี ้

3.2.2.1 เป็นดัชนทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทนุสามารถลงทนุไดโ้ดยตรง 

3.2.2.2 เมือ่คํานวณเงนิลงทนุตามสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหนึง่วา่กองทนุลงทนุในตราสารหรอืสญัญา
นัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนัน้ 

3.3 เป็นดัชนทีีไ่ดรั้บการพัฒนาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืและทําหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระจาก บลจ. ทัง้นี ้
หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบรษัิทในเครอืของ บลจ. บลจ. นัน้ตอ้งจัดใหม้มีาตรการป้องกันความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสือ่ที่มีการเสนอขอ้มูลอย่างทัน
เหตกุารณ์ 

3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวตอ้งคํานวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืคํานวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บลจ. แสดง
ใหเ้ห็นไดว้า่วธิกีารคํานวณของผูพั้ฒนาดัชนดีังกลา่วสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. หลักเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิทีเ่พยีงพอตอ่การชาํระหนีต้ามภาระผกูพัน (cover rule) 

บลจ. ตอ้งจัดใหม้ีทรัพยส์นิของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที่เพียงพอต่อภาระที่
กองทนุอาจตอ้งชําระหนี้ตามขอ้ตกลงเมือ่ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทนุใน derivatives 
นัน้ และเป็นไปตามทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

5. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิสําหรับการลงทนุทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง 

ในกรณีที่ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใชส่ ิง่เดยีวกับทรัพยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่งการ
ลงทนุใน derivatives ดังกลา่วตอ้งเป็นไปตามทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

6. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิสําหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
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6.1 ใหคู้่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่คํานวณและแจง้มูลค่ายตุธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที ่15 
และวันสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่ันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ใหคํ้านวณและ
แจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวันทําการถัดไป 

6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อยา่งมนัียสําคัญ ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่าย
หนึง่คํานวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันท ี

6.3 คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่ บลจ. รอ้งขอได ้

7. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิสําหรับการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives 

บลจ.จะปฏบิตัติามเงือ่นไขดังนี ้

7.1 เขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเทา่นัน้ 

7.2 เขา้เป็นคู่สัญญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรม
อยา่งหนึง่อยา่งใด ดังนี ้

7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกันความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้ง
กับความสามารถในการชําระหนี้ตาม obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นัน้ โดยคู่สัญญาทีอ่ยู่ใน
ฐานะผูข้ายประกันความเสีย่งมภีาระผูกพันทีจ่ะตอ้งชําระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกันความเสีย่งเมือ่เกดิ 
credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกันความเสีย่งครบกําหนดทันท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ credit 
event ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวันครบกําหนดตามปกติ) ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว 
(Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่กําหนดใหผู้ข้ายประกันความ
เสีย่งมหีนา้ทีช่ําระหนี้เมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึง่เป็นรายแรก (First 
to Default Swap) หรือเมื่อ เกิด  credit event ขึ้นกับ  obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม 
obligation ซึง่จะมกีารชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสนิทรัพยร์ายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบกําหนดเมือ่
เกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกันความเสีย่งของสนิทรัพย์
อา้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดรั้บจากสนิทรัพยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกนัความเสีย่งมี
ภาระผูกพันทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงทีห่รอือัตราลอยตัวทีอ่า้งองิกับอัตราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลง
กัน และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมูลค่ายตุธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิ เพือ่แลกกับการทีผู่ซ้ ือ้ประกันความ
เสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิใหก้ับผูข้าย
ประกนัความเสีย่ง จนกวา่จะเกดิ credit event หรอืครบกําหนดสญัญา (กรณีไมเ่กดิ credit event) 

7.3 ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอืน่ตามทีสํ่านักงานยอมรับ ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีักษณะดังนี ้

7.3.1 มีผลใชบ้ังคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพยห์รอืกฎหมายอืน่ 

7.3.2 ไม่มีขอ้กําหนดที่ทําใหส้ทิธทิี่กําหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรอืสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่ credit 
derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3 ไมม่ขีอ้กําหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่ส่ญัญา 

3.14. อตัราสว่นการลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวม :  

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่ เพื่อเป็นทรัพยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและ
ตา่งประเทศ : 

บรษัิทจัดการจะลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิี
อื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมีประกาศแกไ้ขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของ
หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ 

อนึง่ เนื่องจากกองทุนนี้เป็นการลงทุนของกองทุน buy & hold บรษัิทจัดการจะเลอืกคํานวณอัตราสว่น
การลงทนุ สําหรับทรัพยส์นิทีล่งทนุ โดยใชข้อ้มลู ณ วันทีม่กีารลงทนุ 



กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนี ้1Y15 

22 

สว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรัพยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ    

2.1 กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อนัดับแรกขึน้ไป ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2.2 ก รณี มี  credit rating อ ยู่ ใ น ร ะดั บ  investment 
grade แตตํ่า่กวา่ 2 อนัดับแรก 

ไมเ่กนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการขอ้ 3.13 
เรือ่ง ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการ
หาดอกผลโดยวธิอีืน่ที่จะลงทุน ในขอ้ 3.13.1 ส่วนที่ 2 
ขอ้ 1 หรอื ขอ้ 3.13.2 สว่นที ่2 ขอ้ 1 

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่รั้บฝาก หรอืผู ้
ออกตราสารมลีักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้
4.1 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade  
4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอื ตรา
สารทีรั่ฐบาลเป็นประกนั  
 

ไมเ่กนิ 20% 

หรอืไม่เกนิ 10% เมือ่เป็นการลงทนุใน
ต่างประเทศหรือผู ม้ีภ าระผูก พั นมี
ภูมลํิาเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้
credit rating แบบ national scale ซึง่
เ ป็ น ไ ป ต า ม เก ณ ฑ์ ที่ สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

5 ตราสารทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี ้
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทุน หรอืศุกูก ที ่ผู ้
ออกจัดตั ้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศที่ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.ใน
ประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารทีม่ลีักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้
5.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีน 
5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการท่ัวไปโดยมี
รายละเอยีดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้ ≤ 
397 วันนับแตว่ันทีล่งทนุ และไมไ่ดม้ลีักษณะตาม 5.2.1 
หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวตอ้งเป็น
บคุคลดังนี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิ
สถาบนัการเงนิ  
5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย  
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศ
ไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

ไม่เกนิอัตราดังนี้ แลว้แต่อัตราใดจะสงู
กวา่ 
(1) 10% หรอื 
(2) น้ําหนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรัพยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
5.4 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade 
5.5 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีําหนดวันชําระหนี้ > 397 
วันนับแตว่ันทีล่งทนุ ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ 
regulated market 

6 ทรัพยส์นิดังนี ้ 
6.1 ตราสารทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี ้ 
6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ หรอืศกุกูที ่ผู ้
ออกจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสาร
นั้นในต่างประเทศ หรือผูอ้อกจัดตั ้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่
ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย) 
หรอืเป็นตราสาร Basel III 
6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผูกพันมี
ภมูลํิาเนาอยูต่า่งประเทศ สามารถเลอืกใช ้credit rating 
แบบ national scale ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด) 
6.1.3 เป็นตราสารทีม่ลีักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้
6.1.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ 
6.1.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการท่ัวไปโดยมี
รายละเอยีดตามแบบ filing 
6.1.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้ ≤ 
397 วันนับแต่วันที่ลงทุน  และไม่ไดม้ีลักษณะตาม 
6.1.3.1 หรือ  6.1.3.2 ผู ม้ีภ าระผู ก พั นตามตราสาร
ดังกลา่วตอ้งเป็นบคุคลดังนี ้
6.1.3.3.1 บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 - 5.2.3.9 
6.1.3.3.2 สถาบันการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทย
เป็นสมาชกิ 
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตามขอ้ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 
6.1.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้ > 
397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ตอ้งขึ้นทะเบียนหรืออยู่ใน
ระบบของ regulated market 
6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญาม ีcredit rating อยู่ในระดับ 
investment grade 
(กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศทีคู่ส่ัญญาในฐานะผูม้ี
ภาระผูกพันมภีูมลํิาเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลอืกใช ้
credit rating แบบ national scale ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์
ทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด) 
6.2.1 reverse repo 
6.2.2 OTC derivatives 
6.3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ขอ้ 2 
หรือ ขอ้ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ขอ้ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขาย
หรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายใน
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สําหรับผูล้งทุนท่ัวไปของ 

รวมกันไม่เกนิอัตราดังนี้ แลว้แต่อัตรา
ใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรอื 
(2) น้ําหนักของทรัพย์สนิที่ลงทุนใน 
benchmark + 5% 
 



กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนี ้1Y15 

24 

ขอ้ ประเภททรัพยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์่างประเทศ (แต่
ไมร่วมถงึหน่วยดังกลา่วทีอ่ยูร่ะหวา่งดําเนนิการแกไ้ขเหตุ
ทีอ่าจทําใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดังกลา่วออกจากการซือ้
ข า ย ใน  SET ห รือ ใน ต ล าด ซื้ อ ข าย ห ลั ก ท รัพ ย์
ตา่งประเทศ) 

7 ทรัพยส์นิอืน่นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไมเ่กนิ 5% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดังนี้ ไม่มขีอ้กําหนดเกีย่วกับ single entity limit ของผูรั้บฝาก ผูอ้อก
ตราสารหรอืคูส่ญัญาแลว้แตก่รณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดําเนนิงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

สว่นที ่2 : อตัราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามกลุม่กจิการ (group limit)* 

ขอ้ ประเภททรัพยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยส์นิของบรษัิททุกบรษัิทที่อยู่ในกลุ่ม
กจิการเดียวกันหรอืการเขา้เป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทาง
การเงนิกบับรษัิทดังกลา่ว  

ไม่เกนิอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แลว้แต ่
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรอื 
(2) น้ําหนักของทรัพย์สนิที่ลงทุนใน 
benchmark + 10%  

*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดังนี ้ไมม่ขีอ้กําหนดเกีย่วกบั group limit 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดําเนนิงานของกองทนุ 

2. derivatives on organized exchange 

สว่นที ่3 : อตัราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามประเภททรัพยส์นิ (product limit)** 

ขอ้ ประเภททรัพยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ที่
นิติบุคคลตามกฎหมายไทย  (ไม่ รวมถึงสาขาใน
ตา่งประเทศของนติบิคุคลดังกล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย 
หรอืคูส่ญัญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรอืสถาบันการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้
ขึน้ 
1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย 
(ไมร่วมถงึทรัพยส์นิทีก่องทนุไดรั้บโอนกรรมสทิธิม์าจาก
คู่สัญญาตาม  reverse repo หรือ  securities lending 
หรอื derivatives) 

- รวมกันไม่เกนิ 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญช ีเวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุโครงการ 
< 1 ปี ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายกุองทนุ 
- อัตราขา้งตน้ไม่ใช ก้ับ  MF ที่อายุ
กองทุ นคงเหลือ  ≤  6 เดือน  ทั ้งนี ้
เฉพาะกองทุนรวมที่มอีายุโครงการ ≥ 
1 ปี 

2 reverse repo  ไมเ่กนิ 25% 

3 securities lending  ไมเ่กนิ 25% 

4 total SIP ซึ่งไดแ้ก่ ทรัพย์สินตามขอ้ 7 ในส่วนที่ 1 : 
อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผูอ้อกทรัพย์สนิหรือ
คู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี ้

รวมกนัไมเ่กนิ 15% 
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ขอ้ ประเภททรัพยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มี
ลักษณะครบถว้นดังนี ้
4.1 มลีักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ้ 6 ในสว่นที ่
1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผูอ้อกทรัพย์สนิ
หรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 
4.2 มี credit rating อยู่ ในระดับ ตํ่ ากว่า  investment 
grade หรอืไมม่ ีcredit rating 

5 derivatives ดังนี ้

5.1 hedging limit : 
การเขา้ทําธุรกรรม derivatives ทีม่วีัตถุประสงคเ์พื่อการ
ลดความเสีย่ง 

ไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทีม่อียู ่
 
 

6 ทรัพยส์นิ ดังนี ้
6.1 ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ 
6.2 ตราสาร Basel III 
6.3 derivatives ที่มี underlying เป็นตราสารตามขอ้ 
6.1 – 6.2 

ทกุประเภทรวมกนัไมเ่กนิ 20% 
 

**หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดําเนนิงานของ MF ไม่
มขีอ้กําหนดเกีย่วกบั product limit 

สว่นที ่4 : อตัราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรัพยส์นิ อตัราสว่น 

1 ตราสารหนี้  ตราสารกึ่งหนี้ก ึ่งทุน  
ตราสาร Basel III และศุกูก ของ ผู ้
ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถงึ ตรา
สารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้
ภาครัฐตา่งประเทศ) 

1.1 ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิทางการเงนิ (financial 
liability)1 ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบ
การเงนิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชลี่าสดุ ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู ้
ออกตราสารมีหนี้สนิทางการเงนิที่ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชถัีดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงนิล่าสดุ 
บลจ. อาจนํามูลค่าหนี้สนิทางการเงนิดังกล่าวมารวมกับ
มูลค่าหนี้สนิทางการเงนิตามงบการเงนิล่าสดุดว้ยก็ไดโ้ดย
ขอ้มูลหนี้ส ินทางการเงินนั้นจะตอ้งเป็นขอ้มูลที่มีการ
เผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไม่มี
หนี้สนิทางการเงนิตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชลี่าสุด2 ใหใ้ชอ้ัตราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี้ของผู ้
ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แตใ่นกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้ี
ก ารยื่น แบบ  filing ในลั กษณ ะเป็ นโค รงการ  (bond 
issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ  
1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี้โดยเป็น 
ตราสารที่ออกใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า 

                                                 
1  หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบัญชทีีผู่อ้อกตราสารดังกล่าวไดจั้ดทํางบ
การเงนิตามมาตรฐานการบัญชนัีน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีกํ่าหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรับในระดบั
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted 
Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

2  รวมถงึกรณียังไมค่รบกําหนดการจัดทํางบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร 
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ขอ้ ประเภททรัพยส์นิ อตัราสว่น 
investment grade ห รือ ไม่ มี  credit rating ให ้บ ริษั ท
จัดการลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้ารจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารดังกลา่วเป็นรายครัง้ เวน้แตก่รณี
ที่ผูอ้อกตราสารไดม้ีการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้ับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดย
บคุคลดังนี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบัน
การเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมาชกิ 
11. สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะทํานองเดยีวกับ
บคุคลตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุน
หนึง่ 

- ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF 
หรอืกองทนุ CIS ตา่งประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้  
- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทนุในกรณีดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถว้นดังนี ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน 
(1.1) มขีนาดเล็ก  
(1.2) จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
(1.3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง  

ทั ้งนี้ การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ดว้ยการลงทนุของกองทนุ และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

สว่นที ่5 : การดําเนนิการเมือ่ทรัพยส์นิทีล่งทุนขาดคุณสมบัตหิรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราสว่น 

1. ในกรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ําหนดแตต่อ่มาทรัพยส์นิทีล่งทนุมคีณุสมบัตทิี่
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพยส์นิที่กองทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป 
บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้

(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกับชือ่ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพยส์นิขาด
คุณสมบัต ิและจัดส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่เกดิกรณีดังกล่าว 
ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ 

(2) จําหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคุณสมบัตภิายในโอกาสแรกโดยคํานงึถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคัญ 
แตต่อ้งไมเ่กนิกวา่ 90 วันนับแตว่ันทีท่รัพยส์นินัน้ขาดคณุสมบตัเิวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 4. 
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(3) เมื่อบรษัิทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สนิที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สนิที่ขาดคุณสมบัติมี
คุณสมบัตเิปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ําหนดแลว้ บรษัิทจัดการจะจัดทํารายงานขอ้มูล
เกีย่วกับชือ่ จํานวน อัตราสว่นการลงทนุในทรัพยส์นิดังกลา่ว รวมถงึวันทีไ่ดจํ้าหน่ายทรัพยส์นินัน้ออกไป
หรอืวันที่ทรัพยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบัต ิแลว้แต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน ์
ภายใน 3 วันทําการนับแตว่ันทีเ่กดิกรณีดังกลา่ว 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถจําหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบัตใิหเ้ป็นไปตาม (2) บรษัิทจัดการตอ้ง
จัดทํารายงานขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุที่ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สนิดังกล่าว และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบ
ระยะเวลาดังกลา่ว 

2. ในกรณีทีท่รัพยส์นิในขณะทีก่องทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีก่ําหนด แตต่อ่มาการ
ลงทุนไมเ่ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการตดิตอ่กัน โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ 
บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้

(1) จัดทํารายงานโดยระบรุายละเอยีดเกีย่วกับประเภท จํานวน อัตราสว่นการลงทุน และวันทีก่ารลงทุน
ไมเ่ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุน และจัดสง่รายงานดังกล่าวตอ่ผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการ
นับแตว่ันครบระยะเวลาดังกลา่ว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ 

(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สนิที่เกนิอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทนุทีก่ําหนด 

(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถงึประโยชน์ของผู ้
ลงทนุเป็นสําคัญ แตต่อ้งไมเ่กนิระยะเวลาดังนี ้เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 4  

(ก) 30 วันนับแต่วันสิน้รอบระยะเวลาบัญช ีในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตาม
ประเภททรัพยส์นิ (product limit) สําหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ตั๋วแลกเงนิหรอื
ตั๋วสญัญาใชเ้งนิ ตามสว่นที ่3 ในขอ้ 1 

(ข) 90 วันนับแตว่ันครบระยะเวลาดังกลา่ว สําหรับกรณีอืน่ใดนอกเหนอืจากกรณีตามขอ้ (3) (ก)  

(4) เมื่อบรษัิทจัดการแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดแลว้ บรษัิทจัดการจะจัดทํา
รายงานขอ้มลูเกีย่วกับชือ่ จํานวน อัตราสว่นการลงทุนในทรัพยส์นิดังกลา่ว รวมถงึวันทีส่ามารถแกไ้ขให ้
เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุน แลว้แต่กรณี และจัดสง่รายงานดังกล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 
วันทําการนับแตว่ันทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุได ้

ในกรณีที่บรษัิทจัดการไม่สามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอัตราสว่นการลงทุนทีก่ําหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) 
บรษัิทจัดการตอ้งจัดทํารายงานขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุที่ไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทนุดังกลา่ว และจัดสง่รายงานตอ่สํานักงาน และผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วันทําการ
นับแตว่ันครบระยะเวลาดังกลา่ว 

ความในวรรคหนึง่มใิหนํ้ามาใชก้บักองทนุรวมดังตอ่ไปนี ้

(1) กองทนุรวมทีมุ่ง่เนน้ลงทนุเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวจ้นครบกําหนดอายขุองทรัพยส์นิ 
หรอืครบอายขุองรอบการลงทนุของกองทนุรวม หรอืครบอายขุองกองทนุรวม (กองทนุ buy & hold) 

(2) กองทุนรวมฟีดเดอร ์ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกจิการที่ลงทุน 
(concentration limit) โดยใหดํ้าเนนิการตามหลักเกณฑท์ีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

3. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนทีก่ําหนดแต่ต่อมามกีรณีดังต่อไปนี้ จน
เป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุน บรษัิทจัดการจะปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2. แลว้แต่กรณี 
โดยอนุโลม  

(1) กรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลักทรัพยต์ามสดัสว่นทีม่อียูเ่ดมินัน้ 

(2) กรณีทีก่องทนุไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการบรจิาค  

4. ในกรณีทีม่เีหตสุดุวสิัยหรอืเหตจํุาเป็นอืน่ใดทําใหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถดําเนนิการแกไ้ขเพือ่ใหก้าร
ลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ําหนดในขอ้ 1 (2) หรอืขอ้ 2 (3) (ข) หรอืบรษัิทจัดการมคีวามเห็นว่า
การดําเนนิการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน บรษัิทจัดการสามารถใชดุ้ลยพนิจิดําเนนิการตาม
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ความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคัญ และตอ้งส่งรายงานเกีย่วกับการ
ดําเนนิการของบรษัิทจัดการในเรือ่งดังกล่าวตอ่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทนุและผูด้แูล
ผลประโยชนข์องกองทนุกอ่นครบระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑด์ังกลา่ว ทัง้นี ้ในการจัดสง่
รายงานดังกล่าวใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการสามารถดําเนนิการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบรษัิทจัดการแทนได ้

สว่นที ่6 : การลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจัดแบง่ประเภทของกองทนุ 

1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทนุ บรษัิทจัดการตอ้งดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้

(1) จัดทํารายงานเกีย่วกับการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีทํ่าใหม้กีาร
ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้
จัดสง่ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจน
จัดเก็บสําเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ 

(2) ดําเนินการแกไ้ขใหส้ัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุ ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑท์ีก่ําหนดในขอ้ 2 

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุน ใหบ้รษัิทจัดการดําเนินการแกไ้ขสัดสว่นการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการ
ลงทนุภายใน 90 วันนับแตว่ันทีส่ดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ เวน้แต่
บรษัิทจัดการจะไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในกําหนดเวลา
ดังกลา่ว 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธิ
แกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทนุรวมกอ่นทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมจะ
มผีลใชบ้ังคับ โดยวธิกีารดังกล่าวตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมือ่
ไดรั้บมตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งงดเก็บ
คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจากผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายจนกวา่ 

การเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะมผีลใชบ้ังคับ และในกรณีทีค่รบกําหนด 90 วันนับแตว่ันทีส่ัดสว่นการลงทุน
ไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ แตก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมยังไมม่ผีลใชบ้ังคับ บรษัิท
จัดการตอ้งไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4. การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ (Class of Unit) :  

4.1. การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 

4.2. ประเภทการแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ) : ไมม่ ี

5. การเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก :  

5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- หักบญัช ี

- Internet 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- ชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต 
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5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

บรษัิทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ัวไป ในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 
10.00 บาท ซึง่ผูส้นใจลงทนุสามารถตดิตอ่ซือ้หน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้จากบรษัิทจัดการ ในระหวา่งเวลาทําการของบรษัิทจัดการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ จะไมเ่ปิด
เสนอขายภายหลังจากการเสนอขายครัง้แรก ในกรณีทีม่ยีอดการจําหน่ายหน่วยลงทุน เท่ากับ จํานวน
เงนิทุนของโครงการก่อนครบกําหนดสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการอาจ
พจิารณาปิดการเสนอขายและดําเนนิการจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิของโครงการเป็นกองทนุรวม 

กรณีผูล้งทนุทีเ่ป็นบคุคลธรรมดานัน้ ผูล้งทนุเพยีงรายเดยีวสามารถถอืหน่วยลงทนุได ้หรอืผูล้งทนุตัง้แต ่
2 คนขึน้ไปแตไ่มเ่กนิ 4 คน ก็สามารถถอืหน่วยลงทนุรว่มกนัได ้แตสํ่าหรับกรณีผูล้งทนุทีเ่ป็นนติบิคุคลนัน้ 
ผูล้งทนุไมส่ามารถถอืหน่วยลงทนุรว่มกบัผูอ้ืน่ได ้ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการ
กําหนด เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

อนึ่ง กรณีมีการเพิ่มเตมิหรือยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลงช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนในภายหลัง 
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิารดังกลา่ว  

5.2.1 วธิกีารขอรับหนังสอืชีช้วนและใบสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุ  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบสั่งซือ้หน่วยลงทุน และใบคําขอใช ้
บรกิารกองทุนไดท้ีบ่รษัิทจัดการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการทกุวันทําการในระหวา่งเวลาทําการ  

5.2.2 วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

5.2.2.1 บรษัิทจัดการ  

(1) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตอ้งกรอกรายละเอยีดต่าง ๆ ในใบคําขอใชบ้รกิารกองทุน (เฉพาะผูท้ีย่ังไม่เคย
กรอกใบคําขอใชบ้รกิารกองทุนของบรษัิทจัดการ) และ/หรอืใบสั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรอืแบบฟอรม์
แสดงตนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอืเอกสารอืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการกําหนด ใหค้รบถว้นถกูตอ้ง
และชดัเจน แลว้นําเอกสารดังกลา่ว ซึง่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไดล้งนามไวแ้ลว้ รวมทัง้สง่มอบเอกสารหรอื
หลักฐานใด ๆ ตามทีบ่รษัิทจัดการกําหนด พรอ้มทัง้เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนเงนิทีส่ัง่ซือ้ไปยืน่ที่
บรษัิทจัดการ  

(2) มลูคา่การสัง่ซือ้ขัน้ตํา่ 10,000 บาท  

5.2.2.2 ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(1) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตอ้งกรอกรายละเอยีดต่าง ๆ ในใบคําขอใชบ้รกิารกองทุน (เฉพาะผูท้ีย่ังไม่เคย
กรอกใบคําขอใชบ้รกิารกองทุนของบรษัิทจัดการ) และ/หรอืใบสั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรอืแบบฟอรม์
แสดงตนของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอืเอกสารอืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการกําหนด ใหค้รบถว้นถกูตอ้ง
และชดัเจน แลว้นําเอกสารดังกลา่ว ซึง่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไดล้งนามไวแ้ลว้ รวมทัง้สง่มอบเอกสารหรอื
หลักฐานใด ๆ ตามทีบ่รษัิทจัดการกําหนด พรอ้มทัง้เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนเงนิทีส่ัง่ซือ้ไปยืน่ที่
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการ 

(2) มลูคา่การสัง่ซือ้ขัน้ตํา่ 10,000 บาท  

5.2.2.3 ATM  

บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางเอทเีอ็ม ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด  ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก .ล .ต . และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิด
ประกาศทีสํ่านักงานของบรษัิทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้
คนืหน่วยลงทนุ เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
(ถา้ม)ี ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร  

5.2.2.4 Tele-bank  

บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด  ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก .ล .ต . และสํานักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิด
ประกาศทีสํ่านักงานของบรษัิทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้
คนืหน่วยลงทนุ เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
(ถา้ม)ี ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร  

5.2.2.5 ไปรษณีย ์ 

บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวธิกีารที่บรษัิท
จัดการกําหนด ซึง่จะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
เกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศทีสํ่านักงานของ
บรษัิทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน เว็บไซต์
ของบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ใหผู้ล้งทนุทราบ
ลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร 

5.2.2.6 Internet  

บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งซือ้ผ่านบรกิารอนิเตอรเ์น็ต โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทีม่บีัญชกีองทนุและไดข้อ
ใชบ้รกิารสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตแลว้ สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนไดท้ี่เว็บไซด์ของบรษัิท
จัดการ ภายใตร้ายละเอยีด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขัน้ตอนวธิีการใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านสือ่
อนิเทอรเ์น็ตทีบ่รษัิทจัดการกําหนด โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

5.2.2.7 หักบญัช ี 

บรษัิทจัดการจะรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากธนาคารของผูส้ั่งซื้อหน่วย
ลงทุนที่ไดย้นิยอมใหห้ักบัญชีดําเนินการขัน้ตอน/วธิีการตามที่บรษัิทจัดการกําหนด และไดรั้บการ
พจิารณาอนุมัตใิหส้ามารถหักบัญชเีงนิฝากธนาคารดังกล่าวได ้เพื่อชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน และ/หรอื
คา่ธรรมเนยีมในการซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบุไวเ้พื่อซือ้หน่วยลงทุน หากเงนิในบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่
เพยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะไมดํ่าเนนิการหักเงนิในบัญชเีงนิ
ฝากของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะกําหนดเป็นอยา่งอืน่ 

5.2.2.8 ชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์ 

บรษัิทจัดการอาจรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์เชน่ scb easy , scbam fund click 
เป็นตน้ และช่องทางอเิล็กทรอนิกสอ์ืน่ใดที่บรษัิทจัดการกําหนดเพิ่มเตมิ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ ์
เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการกําหนด 

5.3 การรับชาํระและการเก็บรักษาเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

5.3.1 บรษัิทจัดการ  

(1) ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการ ภายในระยะเวลาเสนอขาย
โดยชําระเป็นเงนิสด/เงนิโอนหักบัญชเีงนิฝากธนาคารตามที่บรษัิทจัดการกําหนด หรอืเช็ค ดราฟต ์ที่
สามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกบัทีทํ่าการของบรษัิทจัดการทีรั่บคําสัง่ซือ้ภายในวันทีส่ัง่ซือ้
เทา่นัน้ โดยเช็ค หรอืดราฟตจ์ะตอ้งลงวันทีเ่ดยีวกับวันทีส่ั่งซือ้หน่วยลงทุนและขดีครอ่มเฉพาะสั่งจา่ยใน
นาม "บัญชจีองซือ้กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย ์จํากัด" หรอืบัญชจีองซือ้กองทุนอืน่ทีบ่รษัิทจัดการอาจ
กําหนดเพิ่มเติมไดใ้นอนาคต เพื่อ (ระบุชื่อผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุน) และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการตดิต่อไวห้ลัง เช็ค หรอืดราฟต ์ทัง้นี้ บรษัิท
จัดการจะออกหลักฐานการรับเงนิและคําสัง่ซือ้ใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน  

บรษัิทจัดการอาจพจิารณารับชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารอืน่ใดทีน่อกเหนือจากทีก่ล่าวไวข้า้งตน้
โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทางเว็บไซตห์รอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม ทัง้นี ้บรษัิทจัดการ
ขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหากบรษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุภายใน
ระยะเวลาทีก่ําหนด เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะกําหนดเป็นอยา่งอืน่ 

บรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิบัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วขา้งตน้ไดใ้นอนาคต 
โดยบัญชดีังกลา่วอาจเป็นบัญชเีงนิฝากของธนาคารพาณชิยอ์ืน่ใด ประเภทบัญชกีระแสรายวัน และ/หรอื
บัญชอีอมทรัพยก์็ได ้ซึง่หากมีดอกเบีย้รับ หรือผลประโยชน์ใด ๆ เกดิขึน้ในบัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน
ขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหเ้ป็นผลประโยชนข์องกองทนุ  
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บรษัิทจัดการอาจกําหนดใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารของ
บรษัิทจัดการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไดโ้ดยนําเงนิบางส่วนหรือทัง้หมดที่ไดจ้ากการขายคืน
หน่วยลงทุน หรอืเงนิทีไ่ดรั้บจากการเลกิกองทุนของกองทุนรวมอืน่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิท
จัดการเพือ่ชําระเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุหรอืสบัเปลีย่นมายังกองทนุนี้ในชว่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรกไดต้ามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บรษัิทจัดการกําหนด เวน้แต่บรษัิทจัดการจะอนุญาตเป็น
อยา่งอืน่  

อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงวธิกีารรับชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุในวันสดุทา้ยของ
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) อาท ิบรษัิทจัดการอาจพจิารณารับชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน
ในวันดังกล่าวโดยการรับชําระเป็นเงนิสด และ/หรอืเงนิโอน และ/หรอืแคชเชยีรเ์ช็ค เท่านัน้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กับดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการซึง่การดําเนนิการดังกล่าวบรษัิทจัดการจะคํานงึถงึประโยชน์ของกองทุน
เป็นสําคัญ 

(2) การสั่งซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษัิทจัดการไดเ้รยีกเก็บเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ต็ม
จํานวนแลว้ โดยบรษัิทจัดการจะนําเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนและดอกเบีย้ที่
เกดิขึน้จากเงนิดังกลา่ว (ถา้ม)ี เขา้บัญช ี"กองทนุเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนี ้1Y15" ซึง่เป็นบัญชี
เดนิสะพัด หรอืบัญชอีอมทรัพยท์ีบ่รษัิทจัดการไดเ้ปิดไวก้ับผูดู้แลผลประโยชน์กองทุน หรอืบัญชอีืน่ที่
บรษัิทจัดการอาจกําหนดเพิม่เตมิไดใ้นอนาคต ภายใน 5 วันทําการนับตัง้แตว่ันปิดการเสนอขายครัง้แรก  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิบัญชนีี้ไดใ้นอนาคต(3) ในกรณีที่
เชค็หรอืดราฟตด์ังกลา่วถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้และแจง้
ใหผู้ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบ  

(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ซึง่ไดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการจะจัดสง่เอกสารแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุน/ใบยนืยันการซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มใบเสร็จรับเงนิและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยทางไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์(E-Mail) (ถา้ม)ี หรอืโดย
ทางไปรษณียใ์นกรณีทีไ่มร่ะบทุีอ่ยูไ่ปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์(E-Mail Address) ตามทีอ่ยูท่ีร่ะบไุวใ้นใบคํา
ขอใชบ้รกิารกองทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันจดทะเบยีนกองทุน เวน้แต่บรษัิทจัดการจะอนุญาต
ดําเนนิการเป็นอยา่งอืน่ 

(5) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ดช้ําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ จะเพกิถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทุน และขอ
คนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ ทัง้นี้ ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของ
บรษัิทจัดการ 

(6) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้ันทกึขอ้มูลการซือ้หน่วย
ลงทนุของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

5.3.2 ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(1) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไดท้ีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย
ลงทุนทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้จากบรษัิทจัดการภายในระยะเวลาเสนอขายโดยชําระเป็นเงนิสด/เงนิโอนหัก
บัญชเีงนิฝากธนาคารตามทีบ่รษัิทจัดการกําหนด หรอืเช็ค ดราฟต ์ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหัก
บัญชเีดยีวกับสํานักงานของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีรั่บคําสั่งซือ้ภายในวันทีส่ั่งซือ้
เท่านัน้ในกรณีที่ทําการสั่งซือ้เป็นเช็คหรอืดราฟต ์ผ่านธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน) ผูส้ั่งซือ้
จะตอ้งลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั 
(มหาชน) เพือ่กองทนุเปิดของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จํากดั” และในกรณี
ทีส่ั่งซือ้เป็นเช็ค หรอืดราฟตผ์่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนรายอืน่ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งลง
วันทีเ่ดยีวกับวันทีส่ั่งซือ้และขดีครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บญัชจีองซือ้กองทุน บลจ. ไทยพาณิชย ์
จํากดั" ซึง่เป็นบัญชกีระแสรายวันและ/หรอืบัญชอีอมทรัพยท์ีบ่รษัิทจัดการไดเ้ปิดไวก้บัธนาคารพาณชิย ์
และระบุชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพทข์องผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการตดิต่อไวห้ลัง 
เช็ค หรอืดราฟต ์ทัง้นี้ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะออกหลักฐานการรับเงนิและคําสั่ง
ซือ้ใหแ้ก ่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน 

บรษัิทจัดการอาจพจิารณารับชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารอืน่ใดทีน่อกเหนือจากทีก่ลา่วไวข้า้งตน้
โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทางเว็บไซตห์รอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม ทัง้นี ้บรษัิทจัดการ
ขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหากบรษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุภายใน
ระยะเวลาทีก่ําหนด เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะกําหนดเป็นอยา่งอืน่   
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บรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิบัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วขา้งตน้ไดใ้นอนาคต 
โดยบัญชดีังกลา่วอาจเป็นบัญชเีงนิฝากของธนาคารพาณชิยอ์ืน่ใด ประเภทบัญชกีระแสรายวัน และ/หรอื
บัญชอีอมทรัพยก์็ได ้ซึง่หากมีดอกเบีย้รับ หรือผลประโยชน์ใด ๆ เกดิขึน้ในบัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน
ขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหเ้ป็นผลประโยชนข์องกองทนุ  

บรษัิทจัดการอาจกําหนดใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารของ
บรษัิทจัดการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไดโ้ดยนําเงนิบางส่วนหรือทัง้หมดที่ไดจ้ากการขายคืน
หน่วยลงทุน หรอืเงนิทีไ่ดรั้บจากการเลกิกองทุนของกองทุนรวมอืน่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิท
จัดการเพือ่ชําระเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุหรอืสบัเปลีย่นมายังกองทนุนี้ในชว่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรกไดต้ามหลักเกณฑ/์เงื่อนไขที่บรษัิทจัดการกําหนด เวน้แต่บรษัิทจัดการจะอนุญาตเป็น
อยา่งอืน่ 

อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงวธิกีารรับชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุในวันสดุทา้ยของ
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) อาท ิบรษัิทจัดการอาจพจิารณารับชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน
ในวันดังกล่าวโดยการรับชําระเป็นเงนิสด และ/หรอืเงนิโอน และ/หรอืแคชเชยีรเ์ช็ค เท่านัน้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กับดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการซึง่การดําเนนิการดังกล่าวบรษัิทจัดการจะคํานงึถงึประโยชน์ของกองทุน
เป็นสําคัญ 

(2) การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดเ้รยีกเก็บเงนิ
คา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ต็มจํานวนแลว้ โดยบรษัิทจัดการจะนําเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บจากผูส้ัง่ซือ้
หน่วยลงทนุและดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้จากเงนิดังกลา่ว (ถา้ม)ี เขา้บัญช ี"กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนี ้
1Y15" ซึง่เป็นบัญชีเดนิสะพัด หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บรษัิทจัดการไดเ้ปิดไวก้ับผูดู้แลผลประโยชน์
กองทนุ หรอืบญัชอีืน่ทีบ่รษัิทจัดการอาจกําหนดเพิม่เตมิไดใ้นอนาคต ภายใน 5 วันทําการนับตัง้แตว่ันปิด
การเสนอขายครัง้แรก  

ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิบญัชนีีไ้ดใ้นอนาคต 

(3) ในกรณีทีเ่ชค็หรอืดราฟตด์ังกลา่วถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ
จะดําเนนิการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้และแจง้ใหผู้ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบ  

(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ซึง่ไดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการจะจัดสง่เอกสารแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุน/ใบยนืยันการซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มใบเสร็จรับเงนิและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยทางไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์(E-Mail) (ถา้ม)ี หรอืโดย
ทางไปรษณียใ์นกรณีทีไ่มร่ะบทุีอ่ยูไ่ปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์(E-Mail Address) ตามทีอ่ยูท่ีร่ะบไุวใ้นใบคํา
ขอใชบ้รกิารกองทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันจดทะเบยีนกองทุน เวน้แต่บรษัิทจัดการจะอนุญาต
ดําเนนิการเป็นอยา่งอืน่ 

(5) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ดช้ําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ จะเพกิถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทุน และขอ
คนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ ทัง้นี้ ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของ
บรษัิทจัดการ  

(6) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้ันทกึขอ้มูลการซือ้หน่วย
ลงทนุของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

5.3.3 ATM  

บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางเอทเีอ็ม โดยมวีธิกีารรับชําระและการ
เก็บรักษาเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการกําหนด  

5.3.4 Tele-bank  

บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์โดยมวีธิกีารรับชําระและการ
เก็บรักษาเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการกําหนด  

5.3.5 ไปรษณีย ์ 

บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนทางไปรษณียโ์ดยมวีธิกีารรับชําระและการเก็บรักษาเงนิค่าซือ้
หน่วยลงทนุ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการกําหนด  
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5.3.6 Internet  

ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) จะหักเงนิตามจํานวนเงนิทีส่ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจากบญัชเีงนิฝากของ
ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดร้ะบไุวใ้นการขอใชบ้รกิารกองทนุ หากเงนิในบัญชไีมเ่พยีงพอ ธนาคารจะยกเลกิ
คําสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้ ซึง่ผูส้ั่งซือ้หน่วย
ลงทนุอาจทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ  

5.3.7 หักบญัช ี 

บรษัิทจัดการจะรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากธนาคารของผูส้ั่งซื้อหน่วย
ลงทุนที่ไดย้นิยอมใหห้ักบัญชีดําเนินการขัน้ตอน/วธิีการตามที่บรษัิทจัดการกําหนด และไดรั้บการ
พจิารณาอนุมัตใิหส้ามารถหักบัญชเีงนิฝากธนาคารดังกล่าวได ้เพื่อชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน และ/หรอื
คา่ธรรมเนยีมในการซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบุไวเ้พื่อซือ้หน่วยลงทุน หากเงนิในบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่
เพยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะไมดํ่าเนนิการหักเงนิในบัญชเีงนิ
ฝากของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะกําหนดเป็นอยา่งอืน่  

5.3.8 ชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์ 

บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์โดยมวีธิกีารรับชําระและการเก็บ
รักษาเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการกําหนด 

อนึง่บรษัิทจัดการอาจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิวธิกีารตามขอ้ 5.2.2 และ 5.3 ได ้โดยบรษัิท
จัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการภายหลังได ้
ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนที่
ไดรั้บการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการกําหนด โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี ้
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และ
เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี และ/หรอืเอกสารเสนอขาย ใหผู้ล้งทนุ
ทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิารดังกลา่ว  

5.4 การจัดสรรหน่วยลงทนุ  

การเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะ
พจิารณาจัดสรรยอดการจัดจําหน่ายใหก้ับแต่ละสํานักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุแยกจากกนั โดยแตล่ะสํานักงานสาขาจะจัดสรรใหก้บัผูส้ัง่ซือ้โดยใชห้ลักเกณฑ ์“สัง่ซือ้กอ่น
ไดก้อ่น”  

ในกรณีทีม่หีน่วยลงทุนเหลอืหลังจากวันเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะพจิารณาจัดสรรหน่วยลงทนุโดยใชห้ลักเกณฑ ์“สัง่ซือ้กอ่น ไดก้อ่น” ใน
กรณีทีส่ั่งซือ้พรอ้มกัน และมจํีานวนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่
สามารถจัดสรรไดใ้หแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรรหรอืไมจั่ดสรรหน่วย
ลงทนุแตบ่างสว่นหรอืทัง้หมดได ้โดยไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุตามทีส่ัง่ซือ้ หลังจากทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บชําระเงนิคา่
ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนแลว้  

ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏบิัตติามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ บรษัิท
จัดการมีสทิธทิี่จะปฏเิสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ใด
เหตกุารณ์หนึง่หรอืหลายเหตกุารณ์ดังตอ่ไปนี ้ 

(ก) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนกรอกรายละเอยีดในใบคําขอใชบ้รกิารกองทุน และ/หรอืใบสั่งซือ้หน่วยลงทุน 
และ/หรอืแบบฟอรม์แสดงตนของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอืเอกสารอืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการกําหนด 
ไม่ครบถว้นเพยีงพอสําหรับการปฏบิัตติามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ และ/
หรอืผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมย่ืน่เอกสารหรอืหลักฐานใด ๆ ซึง่มรีายละเอยีดตามทีบ่รษัิทจัดการกําหนด  

(ข) บรษัิทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทําความผิดตาม
กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ และ/หรอืใชเ้ป็นชอ่งทางในการฟอกเงนิ และ/
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หรอืใชเ้ป็นชอ่งทางในการสนับสนุนทางการเงนิแก่การกอ่การรา้ยตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ หรอือาจมลีักษณะเป็นการหลกีเลีย่งกฎหมายหรอืขดัแยง้ตอ่กฎหมายตา่ง ๆ  

(ค) บรษัิทจัดการเห็นวา่ การสั่งซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมผีลกระทบตอ่การลงทุนของกองทุนรวม ผู ้
สั่งซือ้หน่วยลงทุนรายอืน่ หรอืความน่าเชือ่ถอืหรอืภาพลักษณ์ของธุรกจิจัดการลงทุน หรอืชือ่เสยีงของ
บรษัิทจัดการ  

5.5 การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

ในกรณีทีผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น และ/หรอืในกรณี
ทีบ่รษัิทจัดการตอ้งยุตโิครงการในชว่งเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภายหลังจากสิน้สดุระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก เนือ่งจาก 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท่ัวไป มกีารจําหน่ายหน่วยลงทนุใหผู้ล้งทุนไดไ้มถ่งึสามสบิหา้
ราย 

(2) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไป มีการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
เกีย่วกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับ
ขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการอนัเป็นเหตใุหสํ้านักงานปฏเิสธการ
รับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าดว้ยการจด
ทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวมและการแกไ้ขเพิม่เตมิรายการทางทะเบยีน 

(3) กรณีทีม่มีูลค่าหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดค้รัง้แรกของกองทุนนอ้ยกว่า 400 ลา้นบาท ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับ
ดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

(4) กรณีทีก่องทนุไมส่ามารถลงทนุไดต้ามวัตถปุระสงคข์องกองทนุอยา่งเหมาะสม อันเนือ่งจากปัจจัยอืน่
ใดทีทํ่าใหผ้ลตอบแทนของตราสารทีก่องทุนจะเขา้ไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมนัียสําคัญ ทัง้นี้ ขึน้อยู่
กบัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

โดยบรษัิทจัดการจะยตุกิารจําหน่ายหน่วยลงทนุและแจง้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 
15 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึง่บรษัิทจัดการ และ/หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจะชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มผลประโยชน์ใด ๆ ที่
เกดิขึน้จากเงนิทีไ่ดรั้บจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี คนืใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเชค็ขดีครอ่ม
เฉพาะสัง่จา่ยในนามผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยูท่ีร่ะบไุวใ้นใบคําขอ
ใชบ้รกิารกองทนุหรอืนําเขา้บัญชขีองธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) หรอืธนาคารพาณชิยอ์ืน่ใดที่
บรษัิทจัดการไดม้กีารกําหนดเพิม่เตมิภายหลัง ประเภทเดนิสะพัดหรอืออมทรัพย ์ซึง่ไดร้ะบไุวใ้นใบคําขอ
ใชบ้รกิารกองทุน ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วันถัดจากวันสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก
ตามสัดส่วนของเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือดําเนินการอื่นใดตามที่บรษัิทจัดการเห็นควร เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุน หากบรษัิทจัดการไม่สามารถคืนเงนิและผลประโยชน์ภายใน
กําหนดเวลานัน้ไดอ้ันเนื่องจากความผดิพลาดของบรษัิทจัดการเอง บรษัิทจัดการจะชําระดอกเบีย้ใน
อตัราไมตํ่า่กวา่รอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี นับตัง้แตว่ันถัดจากวันทีค่รบกําหนดเวลานัน้ใหผู้ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ย 

5.6 ขอ้สงวนสทิธใินการขายหน่วยลงทนุ 

5.6.1 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธปิฏเิสธทีจ่ะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุหรอืรับลงทะเบยีนการโอน
หน่วยลงทุนของกองทุนใหแ้กผู่ล้งทุนทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกนิ 4 คน ถอืหน่วย
ลงทนุรว่มกนั และปรากฏวา่ผูล้งทนุบางคนหรอืทัง้หมดเสยีชวีติ 

5.6.2 เพือ่ประโยชน์สงูสดุของการบรหิารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหอ้ยู่ใน
ดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการแตเ่พยีงผูเ้ดยีว โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับ/ปฏเิสธทีจ่ะเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนใหแ้ก่บุคคลใดก็ได ้โดยบุคคลทีบ่รษัิทจัดการมวีัตถุประสงคท์ี่จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนใหนั้้น รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมรกิา ผูท้ี่มีถิ่นฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมรกิา บุคคลซึง่ปกตมิีถิน่ที่อยู่ในสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกองทรัพยส์นิของบุคคลดังกล่าว และ
บรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และดําเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา  

5.6.3 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธปิฏเิสธคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากการสั่งซือ้ดังกล่าวขัดกับ
หลักเกณฑข์องสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืมผีลกระทบตอ่การบรหิารจัดการกองทนุ หรอืทําให ้
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เกดิความเสีย่งทางกฎหมายหรอืต่อชือ่เสยีงของบรษัิทจัดการหรอืกองทุน โดยบรษัิทจัดการจะคํานงึถงึ
ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก :  

6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก : ไมม่ ี

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก : ไมม่ ี

6.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ : ไมม่ ี

7. การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  

7.1. ชอ่งทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- Internet 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- ชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : บรษัิทจัดการจะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมัต ิ 

7.3. วธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ : รับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบอตัโนมัต ิ

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดต้กลงสั่งขายคนืหน่วยลงทนุและยนิยอมใหบ้รษัิทจัดการรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุโดยอัตโนมัต ิโดยบรษัิทจัดการจะดําเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัต ิเป็นจํานวน
เงนิทีไ่มเ่กนิจํานวนเงนิสดรับทีไ่ดรั้บจากดอกเบีย้รับ และ/หรอืรายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิบวก (หัก) ดว้ย
กําไร (ขาดทุน) สุทธทิี่เกดิขึน้จรงิ และ/หรือกําไรสะสม และ/หรอืเงนิตน้ที่ไดจ้ากการไถ่ถอนคืนของ
พันธบัตร หุน้กู ้หรอืหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ทีก่องทุนรวมลงทุนไว ้เมือ่ครบอายุของพันธบัตร หุน้กู ้
หรอืหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ทีก่องทุนรวมลงทุนดังกล่าว หลังจากกันสํารองสําหรับค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 
ของกองทนุ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัตเิพยีงครัง้เดยีว ณ 
วันครบอายโุครงการ เทา่กบั มลูคา่ทรัพยส์นิคงเหลอืทัง้หมดหลังจากหักคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยใด ๆ 
แลว้  

7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้คนื : ครบอายโุครงการ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรับซือ้คนื :  

บรษัิทจัดการจะดําเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละรายเพียงครัง้
เดยีว เมือ่ครบอายโุครงการตามชว่งเวลาทีบ่รษัิทจัดการกําหนด ในกรณีวันทีก่ําหนดรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ
นัน้ตรงกับวันหยดุทําการของบรษัิทจัดการ และ/หรอืตรงกับวันหยดุของประเทศทีก่องทนุลงทนุ (กรณีที่
มกีารลงทุนในต่างประเทศ) หรอืเป็นวันทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มคํีาสั่งใหบ้รษัิทจัดการหยุด
รับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษัิทจัดการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุในวันทําการถัดไป  

อนึ่ง ณ วันครบอายุโครงการ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธนํิาเงนิลงทุนคงเหลือทัง้หมดของผูถ้ือหน่วย
ลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนี้ระยะสัน้หรอืกองทุนรวมตลาดเงนิอืน่ที่
อยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการในวันทําการถัดไป เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะกําหนดหรอือนุญาตให ้
เป็นอยา่งอืน่ได ้โดยบรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน
ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับแต่วันทีทํารายการโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดไทย
พาณิชยต์ราสารหนี้ระยะสัน้หรอืกองทุนรวมตลาดเงนิทีบ่รษัิทจัดการกําหนด บรษัิทจัดการอาจพจิารณา
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ปรับลดหรอืยกเวน้มูลค่าขัน้ตํ่าของการลงทุน/สั่งซื้อกองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนี้ระยะสัน้หรือ
กองทนุรวมตลาดเงนินัน้ไดข้ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถทํารายการซือ้ ขายคนื หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไปยังกองทนุอืน่ได ้ตาม
เงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนของกองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนี้ระยะสัน้หรอืกองทุนรวมตลาด
เงนินั้น โดยผูล้งทุนสามารถขอรายละเอยีดหนังสอืชีช้วนไดท้ี่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้  

7.7. การขายคนืหน่วยลงทนุ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ : ไมม่ ี

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

การชาํระเงนิคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมัต ิ 

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทนุในกองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนี้ 1Y15 ทกุรายตกลงยนิยอมใหบ้รษัิทจัดการ
ดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนตามขอ้ 7.3 โดยบรษัิทจัดการไม่จําเป็นตอ้งบอก
กล่าว หรอืขอความยนิยอมจากผูถ้อืหน่วยลงทุนอกีแต่อย่างใด และผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไม่โตแ้ยง้หรอื
ยับยัง้การดําเนนิการดังกลา่ว  

(2) นายทะเบยีนหน่วยลงทนุหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ซึง่ไดรั้บมอบหมาย
จากบรษัิทจัดการ จะจัดสง่เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุทีค่งเหลอื ใบยนืยันการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
พรอ้มใบเสร็จรับเงนิ และใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์(E-Mail) (ถา้ม)ี หรอืโดยทางไปรษณียใ์นกรณีทีไ่ม่ระบุที่
อยู่ไปรษณียอ์เิล็กทรอนิกส ์(E-Mail Address) ตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบคําขอใชบ้รกิารกองทุนภายใน 7 
วันทําการนับแตว่ันซือ้ขายหน่วยลงทนุ หรอืโดยวธิอีืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการกําหนดเพิม่เตมิตามวธิกีารที่
ระบใุนหนังสอืชีช้วน 

(3) ในกรณีทีก่องทุนรวมไม่สามารถชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อื
หน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ บรษัิทจัดการอาจชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ
อืน่ได ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ําหนดไวใ้น 
ขอ้ 9  

(4) การลดจํานวนหน่วยลงทุนทีรั่บซือ้คนืจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอื
วันทีคํ่านวนราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้ได ้แลว้แตก่รณี 

เงือ่นไขอืน่ ๆ : 

- อนึ่ง ณ วันทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามขอ้ 7.6 หากผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ยังมไิดเ้ปิดบัญชี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสัน้หรือกองทุนรวมตลาดเงนิที่บรษัิทจัดการกําหนด บรษัิท
จัดการสงวนสทิธทิี่จะดําเนินการเปิดบัญชกีองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนี้ระยะสัน้หรอืกองทุนรวม
ตลาดเงนินัน้ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้โดยบรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วย
ลงทนุไดใ้หค้วามยนิยอมในการดําเนนิการดังกลา่วแลว้ 

- บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงกําหนดการในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง 
เพิม่เตมิ วธิกีารขายคนืและการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน ตามขอ้ 7 โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบ
จากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด ในกรณีที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืกรมสรรพากร และ/หรอืหน่วยงานอืน่ใด ไดม้ปีระกาศแกไ้ข เพิม่เตมิ หรอื
เปลีย่นแปลงหลักเกณฑ ์เงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งกับการซือ้คนื/ขายคนืหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตใินอนาคต 
บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหเ้ป็นตามประกาศทีแ่กไ้ข เพิม่เตมิ หรอืเปลีย่นแปลงนัน้  
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8. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ :  

8.1. ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ :  

- Internet 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- ชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

กองทุนจะไม่เปิดรับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหวา่งอายุโครงการ แต่จะเปิดรับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้
เฉพาะชว่งเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกเทา่นัน้ ตามหลักเกณฑ/์เงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการกําหนด เวน้
แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิเงือ่นไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุใน
ภายหลัง โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิารดังกลา่ว  

8.3. ขอ้สงวนสทิธใินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

8.3.1 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธปิฏเิสธทีจ่ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุใหแ้กผู่ล้งทนุทีเ่ป็นบคุคล
ธรรมดาตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกนิ 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผูล้งทุนบางคนหรือ
ทัง้หมดเสยีชวีติ 

8.3.2 เพือ่ประโยชน์สงูสดุของการบรหิารจัดการกองทนุ การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุใหอ้ยูใ่น
ดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการแตเ่พยีงผูเ้ดยีว โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับ/ปฏเิสธทีจ่ะสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนของกองทุนใหแ้กบุ่คคลใดก็ได ้โดยบุคคลทีบ่รษัิทจัดการมวีัตถุประสงคท์ีจ่ะไม่สับเปลีย่น
หน่วยลงทุนของกองทุนใหนั้้น รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมรกิา ผูท้ี่มีถิ่นฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมรกิา บุคคลซึง่ปกตมิีถิน่ที่อยู่ในสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกองทรัพยส์นิของบุคคลดังกล่าว และ
บรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และดําเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา 

8.3.3 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธปิฏเิสธคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากการสับเปลี่ยน
ดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืมีผลกระทบต่อการบรหิารจัดการ
กองทนุ หรอืทําใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมายหรอืตอ่ชือ่เสยีงของบรษัิทจัดการหรอืกองทนุ โดยบรษัิท
จัดการจะคํานงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ 

9. การชําระคา่รบัซือ้คนื สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ :  

บรษัิทจัดการจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทน
เงนิไดต้่อเมือ่กรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ หรอืกรณีทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ และบรษัิทจัดการ
ไดรั้บมตพิเิศษใหช้ําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิได ้รวมถงึกรณีอืน่
ใดทีเ่ป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด โดยบรษัิทจัดการจะกําหนดขัน้ตอนการ
ดําเนินการต่อไป ซึง่ขัน้ตอนที่กําหนดตอ้งสามารถปฏบิัตไิดจ้รงิและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของ
กองทนุทกุราย 

10. การเลือ่นกาํหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

บรษัิทจัดการอาจเลือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คํีาสัง่ขายคนื
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ําหนดไว ้ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกวา่กรณีดังตอ่ไปนี ้ 

(1) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดังต่อไปนี ้
โดยความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

(ก) มเีหตจํุาเป็นทําใหไ้มส่ามารถจําหน่าย จา่ยโอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่ง
สมเหตสุมผล หรอื  
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(ข) มเีหตุทีทํ่าใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บชําระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลา
ปกต ิซึง่เหตดุังกลา่วอยูน่อกเหนอืการควบคมุของบรษัิทจัดการ  

(2) มคํีาสั่งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในชว่งระยะเวลาที่บรษัิทจัดการยังไม่ไดช้ําระเงนิค่าขายคืน
หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการพบวา่ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่วไมถ่กูตอ้ง และ
ผูด้แูลผลประโยชน์ยังไมไ่ดรั้บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา 
โดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งตัง้แต่หนึ่ง
สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

(3) มคํีาสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการพบวา่ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง 
และผูดู้แลผลประโยชน์ยังไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชย
ราคา โดยราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่
หนึง่สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

การเลือ่นกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษัิท
จัดการจะปฏบิตัติามหลักเกณฑ ์ดังตอ่ไปนี ้ 

(ก) เลือ่นกําหนดชําระคา่ขายคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วันทําการนับแตว่ันทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมคํีาสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทนุนัน้ เวน้แตไ่ดรั้บการผอ่นผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คํีาสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลือ่นกําหนดการชาํระคา่ขาย
คนืหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุท่ัวไปใหท้ราบเรือ่งดังกลา่วดว้ย
วธิกีารใด ๆ โดยพลัน  

(ค) แจง้การเลือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ พรอ้มทัง้จัดสง่รายงานทีแ่สดงเหตผุลของ
การเลือ่น และหลักฐานการไดรั้บความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรับรองขอ้มลู
ของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะมอบหมายใหผู้ดู้แล
ผลประโยชนดํ์าเนนิการแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเลือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสั่งขายคนืหน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บรษัิทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยชําระค่าขายคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน
ตามลําดับวันทีส่ง่คําสัง่ขายคนืกอ่นหลัง  

11. การไมข่ายไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามส ัง่ :  

11.1 บรษัิทจัดการอาจไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุ ตามคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุที่
ไดรั้บไวแ้ลว้หรอือาจหยดุรับคําสั่งซือ้หรอืคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนได ้เฉพาะในกรณีทีก่ําหนดไว ้ซึง่ไม่
เกนิกวา่กรณีดังตอ่ไปนี ้ 

(1) ตลาดหลักทรัพยไ์มส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยไดรั้บ
ความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

(ก) มเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่าง
สมเหตสุมผล  

(ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตจํุาเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี้ การไม่ขาย หรอืไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่ไดรั้บมาแลว้ หรือการหยุดรับคําสั่งซือ้หรือ
คําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุตาม (ก) (ข) หรอื (ค) สามารถกระทําไมเ่กนิ 1 วันทําการ เวน้แตไ่ดรั้บผ่อนผัน
จากสํานักงาน  

(3) ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีารลงทุนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในตา่งประเทศ และมเีหตกุารณ์ดังตอ่ไปนี้
เกดิขึน้ ซึง่กอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่กองทนุรวมดังกลา่วอยา่งมนัียสําคัญ  
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(ก) ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยด์ังกล่าวไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมไดล้งทุนในหลักทรัพยท์ีซ่ ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยแ์ห่งนัน้เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของ
มลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวม  

(ข) มเีหตกุารณ์ทีทํ่าใหไ้มส่ามารถแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศไดอ้ยา่งเสร ีและทําใหไ้มส่ามารถโอน
เงนิออกจากประเทศหรอืรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

(ค) มเีหตุทีทํ่าใหก้องทุนรวมไมไ่ดรั้บชําระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลา
ปกต ิซึง่เหตดุังกลา่วอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทจัดการและผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้  

(4) เป็นการไมข่ายหน่วยลงทนุตามคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยดุรับคําสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ แกผู่ล้งทนุเฉพาะราย เนือ่งจากปรากฏขอ้เท็จจรงิ ดังตอ่ไปนี ้ 

(ก) บรษัิทจัดการมเีหตอุนัควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระทําดังตอ่ไปนี ้ 

1. การกระทําที่เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมาย เกีย่วกับ การป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย หรอื  

3. การกระทําที่เป็นการปฏบิัตติามคําสั่งเกีย่วกับการยดึหรืออายัดทรัพยส์นิโดยบุคคลผูม้ีอํานาจตาม
กฎหมาย  

(ข) บรษัิทจัดการไมส่ามารถดําเนนิการรูจั้กลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัลกูคา้ไดใ้น
สาระสําคัญ 

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจัดการกองทุนรวม
ภายใตก้ารจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บรษัิทจัดการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถดํารงความ
เพียงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยการ
ดํารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็น
นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลักทรัพยแ์ละการจัดจําหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุนและ
การเป็นผูจั้ดการเงนิทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ซึง่ใหก้ระทําไดไ้มเ่กนิ 3 วันทําการ 

(6) อยูใ่นระหวา่งดําเนนิการเพือ่เลกิกองทนุรวมตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ผกูพันขอ้ 22.1.1 (2) 

11.2 เมือ่ปรากฏเหตตุามขอ้ 11.1 และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอื
หยดุรับคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะปฏบิตัดิังตอ่ไปนี ้ 

(1) บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คํีาสัง่ซือ้หรอืคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึ
การไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยพลัน และหากเป็นเหตตุามขอ้ 11.1 (1) (2) (3) หรอื (5) ให ้
เปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนท่ัวไปใหท้ราบถงึการหยุดรับคําสั่งซือ้หรอืคําสั่งขายคนื
หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลัน  

(2) บรษัิทจัดการจะรายงานการไม่ขายหรอืไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรับคําสั่งซือ้หรอืคําสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุน พรอ้มทั ้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั้นให ้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  

(3) ในกรณีที่บรษัิทจัดการไม่ขายหรอืไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรอืหยุดรับคําสั่งซือ้หรอืคําสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกนิ 1 วันทําการ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังต่อไปนี ้
กอ่นการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ  

(ก) บรษัิทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสดุทา้ยกอ่นวันรายงานนัน้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายในวันทําการกอ่นวันเปิดรับคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ  

(ข) บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คํีาสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึ
การเปิดขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุท่ัวไปให ้
ทราบถงึการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลัน  
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ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมข่ายหรอืไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยดุรับคําสั่งซือ้หรอืคําสั่งขายคนืหน่วย
ลงทุน บรษัิทจัดการอาจหยดุคํานวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และ
ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุก็ได ้ 

11.3 บรษัิทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่
บรษัิทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งและผูดู้แลผลประโยชน์ยังไม่ไดรั้บรองขอ้มูลใน
รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึง่สตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอัตราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คํีาสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไวแ้ลว้
ใหท้ราบถงึการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนท่ัวไปให ้
ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลัน  

12. การหยดุขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ หรอืเพือ่รักษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ บรษัิทจัดการจะหยุด
รับคําสั่งซือ้หรอื คําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราว ตามระยะเวลาทีสํ่านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทัง้นี้ ไม่เกนิ 20 วันทําการตดิต่อกัน เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุออกไปได ้ 

13. เง ือ่นไขและขอ้จํากดัในการจดัสรรและการโอนหนว่ยลงทนุ :  

13.1 บรษัิทจัดการจะไมจั่ดสรรหน่วยลงทนุใหแ้กบ่คุคลทีซ่ือ้หน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์เกีย่วกับขอ้จํากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ  

13.2 ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดังตอ่ไปนี ้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บตุร และคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ข) การโอนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ศาลหรอืโดยผลของกฎหมาย (ซึง่ไมร่วมถงึกรณีทีผู่ล้งทนุทีเ่ป็นบคุคล
ธรรมดาตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกนิ 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผูล้งทุนบางคนหรือ
ทัง้หมดเสยีชวีติ เวน้แตศ่าลจะมคํีาสัง่เป็นอยา่งอืน่) 

(ค) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพเิศษอืน่ ๆ ทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควรและอนุมัตใิหโ้อนได ้

ทัง้นี้ ผูโ้อนและผูรั้บโอนจะตอ้งมายืน่คําขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองทีสํ่านักงานทะเบยีนหน่วยลงทุน 
ในกรณีทีผู่รั้บโอนยังไมไ่ดเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิารกองทนุกบับรษัิทจัดการ ผูรั้บโอนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในใบ
คําขอใชบ้รกิารกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพรอ้มคําขอโอนหน่วยลงทุน และชําระ
คา่ธรรมเนยีมการโอนตามหัวขอ้คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุทีร่ะบไุวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี  

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทกึขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน 
พรอ้มเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้รั้บโอนหน่วยลงทุน และออกใบยนืยันการโอนหน่วยลงทุน
ใหแ้กผู่โ้อนหน่วยลงทนุภายใน 7 วันนับตัง้แตว่ันทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดรั้บคําขอโอนหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้ตอ่เมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบ้ันทกึขอ้มลูลงในทะเบยีน ผู ้
ถอืหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้ 

13.3 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบรหิารจัดการกองทุน การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของ
กองทุนใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของบรษัิทจัดการแต่เพียงผูเ้ดียว โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะรับ/
ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนใหแ้ก่บุคคลใดก็ได  ้โดยบุคคลที่บรษัิทจัดการมี
วัตถุประสงค์ที่จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนใหนั้้น รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง 
พลเมอืงสหรัฐอเมรกิา ผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยู่ในสหรัฐอเมรกิา บุคคลซึง่ปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรัฐอเมรกิา รวมถงึ
กองทรัพย์สนิของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจัดใหม้ีขึ้นและดําเนินกจิกรรมใน
สหรัฐอเมรกิา  
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13.4 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธปิฏเิสธการลงทะเบยีนโอนหน่วยลงทนุของผูล้งทนุ หากการลงทะเบยีน
โอนหน่วยลงทนุดังกลา่วขัดกับหลักเกณฑข์องสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื มผีลกระทบตอ่การ
บรหิารจัดการกองทนุ โดยบรษัิทจัดการจะคํานงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ 

14. การจา่ยเงนิปนัผล :  

14.1. นโยบายการจา่ยเงนิปันผล : ไมจ่า่ย  

14.2. หลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล : ไมม่ ี

14.3. กําหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จํากดัในการจา่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี

15. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

15.1. คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม
ทัง้หมด) :  

รายการคา่ธรรมเนยีม (ตาม 15.2) :  

รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา : 

ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.79 ต่อปี ของมูลค่า
หน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดค้รัง้แรกของกองทนุรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทัง้หมดตามขอ้ 15.2 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.79 ต่อปีของมูลคา่หน่วย
ลงทนุทีจํ่าหน่ายไดค้รัง้แรกของกองทนุรวม (รวมภาษีมลูคา่เพิม่)  

15.2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม :  

15.2.1. คา่ธรรมเนยีมการจัดการรายปี :  

รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายไดค้รัง้แรกของกองทนุรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

ทัง้นี้ ในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายได ้โดยคํานวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนมมีูลค่า
นอ้ยกว่า 50 ลา้นบาท บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปีของ
มลูคา่ทรัพยส์นิรวม หักดว้ยหนี้สนิรวม กอ่นหักคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคํานวณจาก
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีคํ่านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม โดยเป็นอตัราทีร่วมถงึคา่ใชจ้า่ย
ในการดําเนนิงานตามปกตขิองกองทนุรวม อนัไดแ้ก ่ 

(ก) คา่จัดทํา จัดพมิพ ์และจัดสง่หนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน ทัง้สว่นสรุปขอ้มลูสําคัญทีผู่ล้งทุน
ควรทราบและสว่นขอ้มลูโครงการ  

(ข) ค่าจัดทําและจัดสง่รายงานใด ๆ แกผู่ถ้อืหน่วยลงทุน หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนรวมโดยตรง 
หนังสอืบอกกลา่วประกาศและรายงานตา่ง ๆ รวมถงึคา่ประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวันและ/หรอืขา่วสารถงึ
ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการจัดทํา ตลอดจนขา่วสารทีบ่รษัิทจัดการมหีนา้ทีจั่ดทําขึน้ตามทีสํ่านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายกําหนด  

(ค) ค่าพมิพใ์บยนืยันการซือ้และขายหน่วยลงทุน เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและแบบฟอรม์อืน่ ๆ 
เกีย่วกบักองทนุรวม  

(ง) ค่าใชจ้่ายในการรับชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการออกเช็ค และนําเงนิเขา้บัญชสํีาหรับ
การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
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(จ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิาร SCB CASH MANAGEMENT ค่าสมุด
เชค็ คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิระหวา่งบญัช ีเป็นตน้  

(ฉ) ค่าใชจ้่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวขอ้งในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่าไปรษณียากร ค่า
ดําเนนิงานอืน่ ๆ เป็นตน้  

(ช) ค่าอากรแสตมป์ต่าง ๆ และค่านายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยท์ีซ่ ือ้หรอืขายเพือ่ประโยชน์ในการจัดการ
กองทนุรวม  

(ซ) ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิัตติามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอื กฎหมายกําหนด  

(ฌ) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการรับจํานองอสงัหารมิทรัพย ์เพือ่เป็นหลักประกนัการลงทนุของกองทนุรวม  

(ญ) คา่เก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศ ตามอัตราทีผู่เ้ก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศกําหนดเป็นการ
ท่ัวไปในการใหบ้รกิาร ตามทีจ่า่ยจรงิ แตจ่ะไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ
รวม ทัง้นี้ อัตราดังกลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามทีผู่เ้ก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศเรยีกเก็บ (ถา้
ม)ี  

(ฎ) คา่บรกิาร และ/หรอืคา่ธรรมเนยีม และ/หรอืคา่ภาษีอากร และ/หรอืคา่ทีป่รกึษากฎหมาย และ/หรอืคา่
แปลเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการจัดหา ไดม้า รับมอบ สง่มอบ ดแูล
เก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซึง่สนิทรัพยห์รอืหลักทรัพยต์่าง ๆ ของกองทุนทีน่อกเหนือไปจากทีไ่ด ้
ระบุไวใ้นขอ้ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี” เช่น ค่าใชจ้่ายที่เกดิจากการชําระราคา
หลักทรัพยล์ว่งหนา้ของผูรั้บฝากหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ สําหรับกรณีการลงทนุในตา่งประเทศ  

(ฏ) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการผดินัดชาํระราคา (failed trade)  

(ฐ) ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่เกดิขึ้นในช่วงการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม ยกเวน้ 
คา่ตอบแทนผูช้าํระบญัช ี 

15.2.2. คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี :  

รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าหน่วย
ลงทนุทีจํ่าหน่ายไดค้รัง้แรกของกองทนุรวม  

15.2.3. คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี :  

รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่า
หน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดค้รัง้แรกของกองทนุรวม  

15.2.4. คา่ธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทนุ : ไมม่ ี

15.2.5. คา่ธรรมเนยีมการจัดจําหน่าย : ไมม่ ี

15.2.6. คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายได ้
ครัง้แรกของกองทนุรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ทัง้นี้ เมือ่คํานวณรวมกับคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีเ่รยีกเก็บจรงิจากกองทนุรวมตามขอ้ 15.2.1 
- 15.2.5 จะตอ้งไมเ่กนิคา่ธรรมเนยีมรวมของกองทนุ 

(1) คา่ใชจ้่ายเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ไมเ่กนิ 2,140,000 บาท ซึง่จะเรยีก
เก็บจากกองทนุเมือ่มคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ตามจํานวนทีจ่า่ยจรงิ โดยในทางบัญชจีะตัดจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยของ
กองทนุรวมทกุวันตามระยะเวลาทีจ่ะไดรั้บประโยชนจ์ากคา่ใชจ้า่ยนัน้ ไดแ้ก ่ 
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(ก) คา่ใชจ้า่ยในการจัดทําโฆษณาประชาสมัพันธ ์คา่สือ่โฆษณาประชาสมัพันธ ์ 

(ข) คา่อบรมเผยแพรค่วามรู ้และสมัมนาแนะนํากองทนุรวม  

(ค) คา่พมิพแ์บบฟอรม์ใบจองซือ้หน่วยลงทนุ หรอืใบสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และแบบฟอรม์อืน่ทีเ่กีย่วกบัการ
จองซือ้หน่วยลงทนุ  

(2) คา่ใชจ้า่ยและคา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วเนื่องกบัการดําเนนิงานของกองทนุรวม ทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม
ตามจํานวนทีจ่า่ยจรงิและในทางบญัชจีะตัดจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยของกองทนุรวมครัง้เดยีวทัง้จํานวน ไดแ้ก ่ 

(ก) คา่ใชจ้า่ย (ถา้ม)ี ในการดําเนนิคดขีองผูด้แูลผลประโยชนท์ีฟ้่องรอ้งใหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัติามหนา้ที ่
หรอืเรยีกคา่สนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการ เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืเมือ่
ไดรั้บคําสัง่จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) คา่ตอบแทนผูช้าํระบญัช ี 

(ค) ค่าใชจ้่ายในการตดิตามทวงถามหรือการดําเนินคดี เพื่อการรับชําระหนี้ใด ๆ ของกองทุนรวมทัง้
ค่าใชจ้่ายในการรับชําระหนี้เป็นทรัพยส์นิอืน่แทนการชําระหนี้ดว้ยเงนิสดตามตราสารแห่งหนี้ เชน่ ค่าที่
ปรกึษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใชจ้่ายในดา้นนติกิรรม ค่าใชจ้่ายหรอื
คา่ธรรมเนยีมอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางราชการ เป็นตน้ 

(ง) คา่ใชจ้า่ยเกีย่วเนือ่งจากการลงทนุในตา่งประเทศ เชน่ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย เป็นตน้ 

(จ) คา่ใชจ้า่ยในการสอบบญัช ี

(ฉ) ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดตัง้และ/หรอืจัดการกองทุนทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิัต ิ
และ/หรอืเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรอืหลักเกณฑข์องสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอืน่
ใดของรัฐที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ค่าธรรมเนียมคําขอจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการจด
ทะเบยีนกองทรัพยส์นิของโครงการจัดการเป็นกองทนุรวม เป็นตน้ 

(ช) คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการกองทนุ ซึง่มไิดร้ะบไุวใ้นขอ้ 15 (ถา้ม)ี โดยบรษัิทจัดการจะเรยีก
เก็บจากกองทนุรวมตามจํานวนเงนิ และเวลาทีเ่กดิคา่ใชจ้า่ยนัน้จรงิ ทัง้นี้ การเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว
จะไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยบรษัิทจัดการจะเป็นผูรั้บผดิชอบ
สว่นทีเ่กนิอตัราทีก่ําหนด  

15.3. คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  

15.3.1. คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ไมม่ ี 

15.3.2. คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ไมม่ ี 

15.3.3. คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  

15.3.3.1 คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (SWITCHING IN) : ไมม่ ี

15.3.3.2 คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT) : ไมม่ ี

15.3.4. คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุ : ม ี 

ในอตัรา 10.00 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 1,000.00 หน่วย หรอืเศษของ 1,000.00 หน่วย  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ในอัตรา 10 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย หรอืเศษของ 1,000 หน่วย โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ
จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมจากผูโ้อนในวันทีย่ืน่คําขอโอนหน่วยลงทนุ 

15.3.5. คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ตามอัตราทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนกําหนดเป็นการท่ัวไปในการใหบ้รกิาร ในกรณีทีข่อเปลีย่นชือ่-สกลุ 
ทีอ่ยู ่การออกใบหน่วยลงทนุ การออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหมแ่กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ในกรณี
หาย และอืน่ ๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิ ซึง่พสิจูนไ์ดว้า่เป็นความประสงคเ์ฉพาะตัวของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นระยะเวลาถอืครองทีก่ําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 

15.3.7. คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ : ม ี 

ตามทีจ่า่ยจรงิ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ ทีผู่ล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนขอใหบ้รษัิท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนินการใหผู้ล้งทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากการดําเนินการตามปกตขิองบรษัิทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือการ
ดําเนินการใด ๆ ซึ่งพิสูจน์ไดว้่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผูล้งทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน เช่น 
ค่าธรรมเนียมการออกหนังสอืรับรองฐานะการเงนิ / รับรองยอดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการคน้หา
เอกสารจากศนูยเ์อกสารของนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ เป็นตน้ ตามอัตราทีบ่รษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีน
หน่วยลงทนุกําหนดเป็นการทั่วไปในการใหบ้รกิารลักษณะดังกลา่ว บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วย
ลงทนุขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเก็บ หรอืเปลีย่นแปลงอัตราธรรมเนียมดังกลา่วขา้งตน้ไดโ้ดยไม่
ตอ้งดําเนนิการแจง้ผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนล่วงหนา้ โดยบรษัิทจัดการจะตดิประกาศรายละเอยีด
ดังกลา่ว ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ สํานักงานใหญ ่และสํานักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

15.4. วธิกีารคํานวณและตัดจา่ยคา่ธรรมเนยีม :  

บรษัิทจัดการจะคํานวณคา่ธรรมเนียมขอ้ 15.2.1 ทกุวันทีม่กีารคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิโดยใชม้ลูคา่
หน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดค้รัง้แรกเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม และในทางบัญชจีะตัดจ่ายเป็น
คา่ใชจ้า่ยของกองทนุรวมทกุวัน ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะทําการเรยีกเก็บจากกองทนุภายใน 5 วันทําการนับ
แตว่ันทีบ่รษัิทจัดการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมัต ิหรอืรอบระยะเวลาอืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการกําหนด 

15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย :  

บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยตามขอ้ 15.1 ขอ้ 15.2 และขอ้ 15.3 
โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ และอาจเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้เกนิกวา่
อตัราขัน้สงูทีร่ะบไุวใ้นโครงการได ้โดยจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมคีวามประสงคจ์ะลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ
และไดดํ้าเนนิการดังกลา่วแลว้ บรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วใหผู้ล้งทนุทราบอยา่งท่ัวถงึภายใน 
3 วันทําการนับแตว่ันทีม่กีารลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยดังกลา่วเชน่ เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์อง
บรษัิทจัดการหรอื ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เป็นตน้ 

การลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้อืวา่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ใหค้วามเห็นชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเรือ่งดังกลา่วเมือ่บรษัิทจัดการไดดํ้าเนนิการตามวรรคหนึง่
แลว้ 

(2) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมคีวามประสงคจ์ะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีร่ะบไุวใ้น
โครงการ บรษัิทจัดการจะคํานงึถงึความสมเหตสุมผลกบัสภาพปกตทิางธรุกจิและประโยชนข์องลกูคา้เป็น
สําคัญ และจะเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้อยา่งท่ัวถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอันทําให ้
มั่นใจไดว้า่ผูล้งทุนไดรั้บทราบขอ้มูลดังกล่าว โดยอย่างนอ้ยจะจัดใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเว็บไซต์
ของบรษัิทจัดการและ ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี ้
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(2.1) ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไมเ่กนิกวา่อัตราขัน้สงูของค่าธรรมเนียม
หรือค่าใชจ้่ายเดมิตามที่ระบุไวใ้นโครงการ บรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบ
ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 3 วันทําการกอ่นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ 

(2.2) ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้เกนิกวา่อัตราขัน้สงูของคา่ธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่ายเดมิตามที่ระบุไวอ้ย่างชัดเจนในโครงการแลว้ว่าบรษัิทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได ้
ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลายอ้นหลัง 1 ปีนับแต่วันทีบ่รษัิทจัดการประสงคจ์ะขึน้ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย
ดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะดําเนนิการตามหลักเกณฑด์ังนี ้

(ก) ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกวา่อัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขัน้สงู
ดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วันกอ่นการเรยีก
เก็บคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ดังกลา่ว 

(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขัน้สูง
ดังกลา่ว บรษัิทจัดการตอ้งไดรั้บมตพิเิศษ 

ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหนึง่ มใิหนํ้ามาใชก้บักรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไดรั้บมตพิเิศษ  

(3) การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามขอ้ 15.5 (1) วรรคสอง หรอื (2.2) บรษัิทจัดการ
จะแจง้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอื
คา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว  

15.6. หมายเหต ุ:  

คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมตามขอ้ 15.2 รวมภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธรุกจิ
เฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใด และภาษีดังกลา่วจะถอืเป็นภาระของกองทนุรวม  

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซื้อหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนตามขอ้ 15.3 รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใด และภาษีดังกล่าวจะถอืเป็นภาระของผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อื
หน่วยลงทนุ 

ทัง้นี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดมกีารเปลีย่นแปลง บรษัิทจัดการ
สงวนสทิธใินการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกับการ
เปลีย่นแปลงดังกลา่ว 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณารับผดิชอบค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามหัวขอ้ 15 รายการ
ใดรายการหนึง่หรอืหลายรายการได ้ทัง้นี้ ขึน้กับดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุน
และผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ 

16. วธิกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หนว่ย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนนิการในกรณีทีมู่ลคา่หน่วยลงทุนไม่
ถกูตอ้ง :  

16.1. วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทนุ : ในประเทศ  

16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  

1. บรษัิทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีสํ่านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

2. บรษัิทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี ้ 

(2.1) คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทนุอยา่งนอ้ยในวันดังนี ้

(ก) คํานวณทุกสิน้วันทําการก่อนวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ 

(ข) คํานวณทกุสิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และประกาศภายในวันทําการถัดไป 
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(ค) คํานวณทกุสิน้วันทําการสดุทา้ยของแตล่ะเดอืน และประกาศภายในวันทําการถัดไป 

(ง) คํานวณทุกสิน้วันทีป่รากฏเหตุการณ์ทีน่่าเชือ่ไดว้่าจะมผีลกระทบต่อมูลค่าทรัพยส์นิสทุธหิรอืมูลค่า
หน่วยลงทนุอยา่งมนัียสําคัญ และประกาศภายในวันทําการถัดไป 

(2.2) คํานวณและประกาศราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุอยา่งนอ้ยในวันดังนี ้ 

(ก) คํานวณทุกสิน้วันทําการก่อนวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ 

(ข) คํานวณทุกสิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของวันดังกล่าวเป็นเกณฑใ์น
การคํานวณราคา และประกาศภายในวันทําการถัดไป  

3. การประกาศราคามลูคา่และราคาตามขอ้ 2. บรษัิทจัดการจะปฏบิตั ิดังตอ่ไปนี ้ 

(3.1) การใชต้ัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน หรอืจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์
แลว้ ซึง่บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 

(ก) คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิป็นตัวเลข โดยมทีศนยิม 2 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษ
ทศนยิมตามหลักสากล  

(ข) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยม
ตําแหน่งที ่4 ขึน้ สว่นมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการคํานวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนจะตัดทศนยิม
ตําแหน่งที ่5 ทิง้  

(ค) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทุนตามทีคํ่านวณไดใ้น (3.1) (ข) เป็นตัวเลขโดยมทีศนยิม 4 ตําแหน่ง โดย
ตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามที่คํานวณไดใ้น 
(3.1) (ข)  

(ง) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมทีศนยิม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตาม
หลักสากล แตใ่ชผ้ลลัพธเ์ป็นตัวเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนยิมตําแหน่งที ่5 ทิง้  

ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการคํานวณตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการจะนําผลประโยชน์นัน้รวมเขา้
เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวม  

(3.2) บรษัิทจัดการจะดําเนนิการแจง้ขอ้มลูดังกลา่วใหผู้ล้งทนุทราบโดยการประกาศทาง 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 หรอืหนังสอืพมิพร์ายวัน เป็นตน้ 

(3.3) จัดใหม้ขีอ้มูลดังกล่าวไว ้ณ ทีทํ่าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และสถานทีทุ่กแห่งทีผู่ส้นับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใชซ้ื้อขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
สถาบนั บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ขีอ้มลูดังกลา่วดว้ยหรอืไมก่็ได ้ 

บรษัิทจัดการไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัติามหลักเกณฑข์า้งตน้ เมือ่มเีหตกุารณ์ดังตอ่ไปนี ้ 

(1) เมือ่บรษัิทจัดการไมข่ายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรับคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ 
โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้เฉพาะในชว่งระยะเวลาดังกลา่ว  

(2) เมือ่มเีหตทุีบ่รษัิทจัดการตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้ตัง้แตว่ันทีป่รากฎเหตดุังกลา่ว  

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และ/หรอืราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน
ลา่สดุภายใน 1 วันทําการถัดไป 

16.3. แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  

บรษัิทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้ือหน่วย
ลงทุนทราบผ่าน Website ของบรษัิทจัดการ: www.scbam.com หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม เชน่ NAV 
Center: www. thaimutualfund.com หรอืหนังสอืพมิพร์ายวัน เป็นตน้  
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อนึง่ หากมเีหตุทําใหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถประกาศผ่าน Website ของบรษัิทจัดการได ้บรษัิทจัดการ
อาจพจิารณาประกาศผา่นชอ่งทางอืน่แทน เชน่ NAV Center หรอืหนังสอืพมิพร์ายวัน หรอืชอ่งทางอืน่ใด
ทีเ่หมาะสม เป็นตน้ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอืน่แทนการประกาศผ่าน Website 
ของบรษัิทจัดการ เชน่ NAV Center หรอื หนังสอืพมิพ์รายวัน หรอืชอ่งทางอืน่ใดทีเ่หมาะสมโดยถอืว่า
ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ซึง่บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยประกาศผา่น
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

16.4. หลักเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง :  

1. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งนอ้ยกว่าหนึง่สตางค ์หรอื
ตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป แตไ่มถ่งึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที่
ถกูตอ้ง บรษัิทจัดการจะจัดทําและสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์ราบถงึความผดิพลาด  

ภายใน 7 วันทําการนับแตว่ันทีพ่บวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง และจัดใหม้สํีาเนารายงานดังกลา่วไว ้ณ 
ที่ทําการของบรษัิทจัดการเพื่อใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงาน
ดังกลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ย ดังตอ่ไปนี ้ 

(1) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง  

(2) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

(3) สาเหตทุีทํ่าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

(4) มาตรการป้องกันเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทัง้นี้ เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได  ้เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้
สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง  

ในกรณีทีเ่หตุของความผดิพลาดซึง่ทําใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งตามวรรคหนึง่มผีลต่อเนื่องต่อการ
คํานวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นตน้ บรษัิทจัดการจะ
แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งนับแตว่ันทีบ่รษัิทจัดการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งดว้ย  

2. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป และ
คดิเป็นอัตราตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง บรษัิทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุน
ยอ้นหลังนับแต่วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้งและดําเนินการ
ดังตอ่ไปนี้เฉพาะวันทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางค์
ขึน้ไปและคดิเป็นอตัราสว่นตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

(1) จัดทํารายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิน้ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกตอ้งและส่งรายงานดังกล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์
ภายในวันทําการถัดจากวันทีคํ่านวณราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลังเสร็จสิน้ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนรั์บรอง
ขอ้มลูในรายงานดังกลา่วภายในวันทําการถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้
รายงานดังกลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี ้ 

(ก) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง  

(ข) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

(ค) สาเหตทุีทํ่าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

(ง) การดําเนนิการของบรษัิทจัดการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะจัดใหม้สํีาเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ทีทํ่าการของบรษัิทจัดการ เพือ่ใหสํ้านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งภายในวันทีผู่ด้แูลผลประโยชน์
รับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
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(3) ดําเนนิการโดยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ล้งทนุสามารถรับทราบชือ่กองทนุรวมทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2) 
และ วัน เดอืน ปี ทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรอง
ขอ้มลูในรายงานตาม (1)  

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จและดําเนนิการโดยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ซ้ ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วย
ลงทนุในชว่งระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา
ภายใน 5 วันทําการนับแตว่ันทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานดังกลา่ว  

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกนัเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งและสง่รายงานดังกลา่ว พรอ้มทัง้
สําเนารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดทําตาม (1) ใหสํ้านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานการ
แกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้บรษัิทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันใหสํ้านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรองว่าการทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่
ถกูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษัิทจัดการจะปฏบิตัติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารดังตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งตํ่ากวา่ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (understate) บรษัิทจัดการจะ
ปฏบิตัดิังนี ้ 

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็น
จํานวนซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

หากปรากฏวา่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุไมม่หีน่วยลงทนุเหลอือยูห่รอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยูน่อ้ยกวา่จํานวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษัิทจัดการจะจ่ายเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่
ขาดอยู ่หรอืลดจํานวนหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูนั่น้และจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่น
ตา่งของราคาทีข่าดอยู ่แลว้แตก่รณี เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กก่องทนุเปิด เวน้แตก่ารทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่
ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได  ้เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้
สุดทา้ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกตอ้งและผูดู้แล
ผลประโยชนรั์บรองวา่มสีาเหตดุังกลา่ว  

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นจํานวนซึง่มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนที่
ถกูตอ้งหรอืจ่ายเงนิของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเทา่กับสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนื
หน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษัิทจัดการจะจ่ายเงนิ
ของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ  

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้ง (overstate) บรษัิทจัดการจะ
ปฏบิตัดิังนี ้ 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็น
จํานวนซึง่มมีูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งหรอื
จา่ยเงนิของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาเพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุ  

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ
เป็นจํานวนซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

หากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยูห่รอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยูน่อ้ยกวา่จํานวน
หน่วยลงทุนที่จะตอ้งลด บรษัิทจัดการจะจ่ายเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั ้นและจ่ายเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การที่ราคา
หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคา
ตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้งและผูด้แูล
ผลประโยชนรั์บรองวา่มสีาเหตดุังกลา่ว  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุรายใดมี
มลูคา่ไมถ่งึหนึง่รอ้ยบาท บรษัิทจัดการอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจา่ยในโอกาสแรกทีม่กีารจา่ยเงนิให ้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ถา้บคุคลดังกล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ บรษัิทจัดการจะชดเชยราคา
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ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคา
ยอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ้ือ้หน่วย
ลงทนุตาม (2) (ก) บรษัิทจัดการอาจจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองแทนกองทนุเปิดก็ได ้ 

4. บรษัิทจัดการจะรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง เชน่ คา่ใชจ้า่ยใน
การประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 (3) ในหนังสอืพมิพ ์(ถา้ม)ี ค่าออกเช็ค ค่าใชจ้่ายในการจัดสง่เงนิ
ชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทุนและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุน
ไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้ 

17. ชือ่ผูเ้ก ีย่วขอ้ง :  

17.1. ชือ่บรษัิทจัดการ :  

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดการกองทนุไทยพาณชิย ์จํากดั  

17.2. ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชือ่ : ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  

17.3. ชือ่ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) : ไมม่ ี

17.4. ชือ่ของผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ (Outsource) : ไมม่ ี

ชือ่ :  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

17.5. ทีป่รกึษา : ไมม่ ี

17.5.1. ชือ่ทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ชือ่ :  

17.5.2. ชือ่ทีป่รกึษากองทนุ :  

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชือ่ : นางสาว ซซูาน เอีย่มวณชิชา 

ชือ่ : นาย สชุาต ิพานชิยเ์จรญิ 

ชือ่ : นางสาวชืน่ตา ชมเมนิ 

ชือ่ : นางสาววันด ีเอีย่มวณชิชา 

ชือ่ : นายเกยีรตศิักดิ ์วานชิยห์านนท ์

ชือ่ : นายอนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

ชือ่ : นางขวัญใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

ชือ่ : นายสาธติ เกยีรตกิงัวาฬไกล 

ชือ่ : นายประสทิธิพ์ร เกษามา 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบัญช)ี : หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วาม
เห็นชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.7. การแตง่ตัง้คณะตัวแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : ไมม่ ี 
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18. รอบระยะเวลาบญัชปีระจําปีของกองทนุรวม :  

18.1. วันทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วันที ่เดอืน  

18.2. วันทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วันที ่ 

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วันที่ส ิน้สุดรอบบัญช ีประมาณ 1 ปี แต่ไม่ตํ่ากว่า 11 เดือน และไม่เกนิ 1 ปี 1 เดือน นับตัง้แต่วันที่จด
ทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม 

วันที่ส ิน้สุดรอบบัญชคีรัง้แรก ประมาณ 1 ปี แต่ไม่ตํ่ากว่า 11 เดอืน และไม่เกนิ 1 ปี 1 เดอืน นับตัง้แต่
วันทีจ่ดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม 

19. การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ข
วธิกีารจดัการ :  

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิจัีดการ ใหก้ระทําโดยการขอมตขิองผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ หรอืการขอใหสํ้านักงานใหค้วามเห็นชอบแทนการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุตามมาตรา 129/1 

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยใชว้ธิกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษมจํีานวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มกีารแบ่งชนิด
หน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมื่อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มี
จํานวนไมเ่กนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมสง่เอกสารหลักฐานเกีย่วกับ
การขอมตแิละการนับมตไิปยังผูด้แูลผลประโยชน ์เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนรั์บรองผลการนับมตนัิน้ 

ในกรณีดังตอ่ไปนี้ บรษัิทจัดการอาจขอใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหค้วามเห็นชอบแทนการขอ
มตผิูถ้อืหน่วยลงทุน โดยสํานักงานอาจกําหนดเงือ่นไขใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมปฏบิัตเิพือ่ประโยชน์
ในการแกไ้ขโครงการกอ่นใหค้วามเห็นชอบก็ได ้

(1) การเปลีย่นแปลงขอ้กําหนดเกีย่วกบัการขายและการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(2) การเพิม่ชนดิหน่วยลงทนุทีไ่มทํ่าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมอียูเ่ดมิดอ้ยลง  

(3) การเปลีย่นแปลงประเภทของทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนหรอือัตราสว่นการลงทุนทีส่อดคลอ้งกับ
นโยบายการลงทนุ  

(4) การคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคา
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ แลว้แตก่รณี ซึง่ไดรั้บการผอ่นผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(5) กรณีอืน่ใดนอกเหนอืจาก (1) (2) (3) และ (4) 

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึง่ตอ้งไมม่ผีลกระทบอยา่งมนัียสําคัญต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ทํา
ใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทนุเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียสําคัญ หรอืเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่ผู ้
ถอืหน่วยลงทนุทัง้ปวง  

ในกรณีดังตอ่ไปนีใ้หถ้อืวา่สํานักงานใหค้วามเห็นชอบแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเรือ่งดังกลา่ว 

(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดรั้บประโยชนเ์พิม่ขึน้ ในกรณีดังนี ้

(ก) การลดมลูคา่ขัน้ตํา่ในการซือ้หน่วยลงทนุ 

(ข) การเพิม่ชอ่งทางในการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

(ค) การเพิม่จํานวนผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

(ง) การเพิม่ความถีข่องการส่งคําสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึง่ไม่กระทบต่อสถานะการ
ลงทนุของกองทนุรวมอยา่งมนัียสําคัญ 

(จ) การลดเวลาสง่คําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุลว่งหนา้กอ่นมกีารเปิดใหข้ายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

(2) การแกไ้ขเพิม่เตมิที่ตอ้งดําเนนิการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอํานาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว 



กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนี ้1Y15 

51 

(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดอืน่ของบคุคลใหถ้กูตอ้ง 

(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพื่อเปลีย่นตัวผูดู้แลผลประโยชน์ เมือ่ไดรั้บอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.แลว้ 

(5) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมเปิด ใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเห็นชอบตอ่สํานักงาน นอกเหนือจากวรรคสามและวรรคสี ่บรษัิท
จัดการจะยืน่คําขอเป็นหนังสอืพรอ้มทัง้เอกสารหลักฐานประกอบคําขอทีถ่กูตอ้งครบถว้นตามคูม่อืสําหรับ
ประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อสํานักงานเมื่อสํานักงานไดรั้บคําขอพรอ้มทัง้เอกสารหลักฐาน
ประกอบคําขอทีถ่กูตอ้งครบถว้นตามคูม่อืสําหรับประชาชนแลว้  

การแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืวธิกีารจัดการ ไมว่า่จะกระทําตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอื
ภายใตก้รอบการพจิารณาของสํานักงาน ก.ล.ต. บรษัิทจัดการจะแจง้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายและเผยแพร่ในลักษณะทีผู่ล้งทุนท่ัวไปสามารถเขา้ตรวจดูได ้ภายใน 15 วันนับ
แต่วันทีม่มีตใิหแ้กไ้ข หรอืไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรอืใหถ้อืวา่จากสํานักงาน ก.ล.ต. 
แลว้แตก่รณี  

อยา่งไรก็ด ีในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุครัง้ใด ไมว่า่จะโดยการจัดประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืโดย
การสง่หนังสอืขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากผูถ้อืหน่วยลงทนุเห็นวา่ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุในครัง้นัน้
ไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรรอืบรษัิทหลักทรัพยฝ่์าฝืนหรอืไม่ปฏบิัตติามมาตรา 129/2 หรอืฝ่าฝืนหรอืไม่
ปฏบิัตติามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข หรอืวธิกีารทีก่ําหนดตามมาตรา 129/3 ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่า 5 
คนและมหีน่วยลงทุนนับรวมกันไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจํานวยหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของโครงการจัดการกองทนุรวมนัน้ จะรอ้งขอใหศ้าลสั่งเพกิถอนมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุครัง้นัน้ก็ได ้แต่
ตอ้งรอ้งขอตอ่ศาลภายใน 45 วันนับแตว่ันทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมมีตใิหแ้กไ้ข  

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุใชส้ทิธขิอเพกิถอนมตติามมาตรา 129/4 บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้

(1) จัดทําและสง่รายงานการใชส้ทิธดิังกลา่วตอ่สํานักงานโดยไมช่กัชา้ 

(2) จัดทําและส่งรายงานเพื่อแสดงความคืบหนา้ของการดําเนินการดังกล่าวใหแ้ก่สํานักงานทุกรอบ
ระยะเวลา 6 เดอืนนับแตว่ันทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุใชส้ทิธขิอเพกิถอนมต ิหรอืเมือ่มเีหตกุารณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปอยา่งมนัียสําคัญ  

(3) เปิดเผยรายงานตาม (1) และ (2) ในลักษณะทีผู่ล้งทนุท่ัวไปสามารถเขา้ถงึได ้ 

การใชส้ทิธอิอกเสยีงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกัน : หา้มมใิหก้องทุนตน้
ทางลงมตใิหก้องทุนปลายทาง อย่างไรก็ด ีในกรณีทีก่องทุนปลายทางไม่สามารถดําเนนิการเพือ่ขอมติ
ได ้เนื่องจากตดิขอ้จํากัดหา้มมใิหก้องทนุตน้ทางลงมตใิหก้องทนุปลายทาง บรษัิทจัดการสามารถขอรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานได ้หากไดรั้บมตเิกนิกึง่หนึง่ของผูถ้อืหน่วยของกองทุนปลายทางในสว่นที่
เหลอื ยกเวน้กรณีกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหารมิทรัพย ์และกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน 
ใหก้องทุนตน้ทางลงมตใิหก้องทุนปลายทางไดสู้งสุดไม่เกนิหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนของ
กองทนุปลายทาง 

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมตดิังกล่าว ใหเ้ป็นไป
ตามขอ้กําหนดในขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อ
แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามทีก่ําหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 
129/3 แหง่พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

20. ขอ้กาํหนดอืน่ ๆ :  

20.1 บรกิารขอ้มลูกองทนุรวมใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปรับปรุง แกไ้ขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเตมิ รูปแบบการบรกิาร และ/หรือ
วธิีการ ในการนําส่ง เผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนังสือของบรษัิทจัดการถงึผู ้
ลงทุน/ผูถ้ือหน่วยลงทุน รวมถงึอาจจัดใหม้ีรูปแบบการตอบรับขอ้มูลอื่น (ถา้มี) เช่น ผ่านช่องทาง
อเิลคทรอนคิส ์เป็นตน้ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ซึง่บรษัิทจัดการจะแจง้ให ้
ผูล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นวันเริม่ดําเนนิการปรับปรุงเปลีย่นแปลง โดยจะประกาศผ่าน
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ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ซึง่
การดําเนินการเกีย่วกับเรือ่งดังกล่าวมีวัตถุประสงคเ์พื่อลดระยะเวลา ค่าใชจ้่ายในการนําส่ง และ/หรือ
ค่าใชจ้่ายอืน่ใดในลักษณะทํานองเดยีวกันนี้ ซึง่บรษัิทจัดการไดคํ้านงึถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อื
หน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสําคัญ ทัง้นี้ ในการนําสง่จดหมาย/หนังสอืถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน อาท ิกรณีการ
แกไ้ขโครงการ การขอมต  ิการเลกิโครงการกองทุนรวม บรษัิทจัดการจะดําเนินการโดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑท์ีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และ/หรอืประกาศทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

20.2 การถอืหน่วยลงทนุเกนิหนึง่ในสาม  

ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที่
จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และดําเนนิการ
แกไ้ขสัดสว่นการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันนัน้ใหม้จํีานวนไมเ่กนิหนึง่ในสามของ
จํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วันทีป่รากฏกรณี
ดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์เรือ่งการจัดตัง้กองทนุรวมและการเขา้ทําสัญญารับ
จัดการกองทนุสว่นบคุคล  

20.3 การรับผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (soft commission)  

20.3.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผูใ้หบ้ริการ อัน
เนื่องมาจากการใชบ้รกิารของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังตอ่ไปนี ้ 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไวนั้้นตอ้งเป็นทรัพย์สนิที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกี่ยวกับ
บทบาทโดยตรงของความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ  

(2) ตอ้งไม่มพีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้ห็นว่าบรษัิทจัดการใชบ้รกิารของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกนิความจําเป็น
เพือ่ใหก้องทนุไดรั้บประโยชนจ์ากบคุคลดังกลา่ว (Churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทุนที่อยู่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ 
บรษัิทตอ้งกระทําดว้ยความเป็นธรรมและคํานึงถงึลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไวไ้ดข้อง
กองทนุนัน้ดว้ย  

20.3.2 ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมกีารรับผลประโยชนต์อบแทนเพือ่กองทนุตามขอ้ 20.3.1 บรษัิทจัดการจะ
เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับการรับผลประโยชน์ดังกลา่วไวใ้นรายงานรอบปีบัญชแีละรายงานรอบระยะเวลาหก
เดอืนดว้ย  

20.4 การปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และ/หรอืกฎหมายตา่ง ๆ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมหีนา้ทีใ่หค้วามรว่มมอืกับบรษัิทจัดการ และ/หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการ 
ในการปฏบิัตติามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการรูจั้กลูกคา้ (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบ
เพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลกูคา้ (Customer Due Diligence: CDD) ซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเฉพาะการ
ใหข้อ้มูล และ/หรอืจัดสง่เอกสารหรอืหลักฐานใดใหแ้กบ่รษัิทจัดการ และ/หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายจาก
บรษัิทจัดการ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ และ/หรือ
กฎหมายตา่ง ๆ 

ทัง้นี ้บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการมสีทิธปิฏเิสธ และ/หรอืระงับ และ/หรอื
ยกเลกิการทําธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามทีเ่ห็นสมควร โดยไม่จําตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบลว่งหนา้ ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่หรอืหลายเหตกุารณ์ดังตอ่ไปนี ้ 

(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูล และ/หรอืจัดส่งเอกสารหรอืหลักฐานใดใหแ้ก่
บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการตามทีบ่รษัิทจัดการกําหนด หรอืใหข้อ้มูล 
และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดใหแ้ก่บรษัิทจัดการ และ/หรือผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายจากบรษัิท
จัดการไมค่รบถว้นเพยีงพอสําหรับการปฏบิัตติามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 
และ/หรอืกฎหมายตา่ง ๆ ทัง้นี ้ตามทีบ่รษัิทจัดการกําหนด  
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(ข) บรษัิทจัดการเห็นว่าการทําธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจมลีักษณะเป็นการกระทําความผดิตาม
กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ และ/หรอืใชเ้ป็นชอ่งทางในการฟอกเงนิ และ/
หรอืใชเ้ป็นชอ่งทางในการสนับสนุนทางการเงนิแก่การกอ่การรา้ยตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ หรอือาจมลีักษณะเป็นการหลกีเลีย่งกฎหมายหรอืขดัแยง้ตอ่กฎหมายตา่ง ๆ  

(ค) บรษัิทจัดการเห็นว่า การทําธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน
รวม ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอืน่ หรอืความน่าเชือ่ถอืหรอืภาพลักษณ์ของธุรกจิจัดการลงทุน หรอืชือ่เสยีง
ของบรษัิทจัดการ 

นอกจากนี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุตกลงยนิยอมใหบ้รษัิทจัดการ และ/หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการ
เปิดเผยขอ้มลู และ/หรอืจัดสง่เอกสารหรอืหลักฐานใดของผูถ้อืหน่วยลงทนุใหแ้กห่น่วยงานราชการ หรอื
หน่วยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลตามกฎหมายต่าง ๆ หรอืบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการปฏบิัตติาม
กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และ/หรอืกฎหมายตา่ง ๆ 

ทัง้นี้ คําวา่ “กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ” หรอืคําวา่ “กฎหมายตา่ง ๆ” นัน้ ให ้
มคีวามหมายรวมถงึกฎหมายของประเทศตา่ง ๆ ทีก่องทนุรวมไดม้กีารลงทนุในประเทศนัน้ ๆ ดว้ย  

20.5 ขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุ 

ขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดจะถอืไดใ้นแตล่ะกองทนุรวมตอ้งไมเ่กนิ
หนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม เวน้แต่บุคคลหรอืกลุ่ม
บคุคลทีไ่ดรั้บการยกเวน้หรอืเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบั 
ตลาดทนุกําหนด  

ทัง้นี้ โดยมเีงือ่นไขเกีย่วกับสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนกรณีทีถ่อืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากัดการถอืหน่วย
ลงทนุ ดังนี ้ 

(1) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีทีก่ารถอืหน่วย
ลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุ  

(2) การจํากดัสทิธรัิบเงนิปันผลของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่มสีาระสําคัญดังตอ่ไปนี ้ 

(ก) บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดทีถ่อืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุจะถกูจํากดั สทิธิ
รับเงนิปันผลในสว่นทีถ่อืเกนินัน้ เวน้แตใ่นกรณีดังตอ่ไปนี ้ 

1. การเกนิสดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุมไิดเ้กดิจากการไดห้น่วยลงทนุมาเพิม่เตมิ  

2. การเกนิสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีขอ้ยกเวน้ขอ้จํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ  

(ข) บรษัิทจัดการจะยกเงนิปันผลสว่นทีถ่กูจํากดัสทิธติาม (ก) ใหเ้ป็นรายไดข้องแผน่ดนิ  

(ค) ในระหวา่งการดําเนนิการเพือ่ยกเงนิปันผลใหเ้ป็นรายไดข้องแผ่นดนิบรษัิทจัดการจะจัดทําบัญชแีละ
แยกเงนิปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สนิอื่นของกองทุนรวม โดยไม่นํามารวมคํานวณเป็นมูลค่า
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม  

(3) ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทุน บรษัิท
จัดการจะไมนั่บคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกว่าหนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของกองทุนรวม เวน้แต่การเกนิขอ้จํากัดการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีขอ้ยกเวน้ขอ้จํากัดการถือหน่วย
ลงทุนกรณีทีเ่ป็นบคุคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตโ้ครงการระหวา่งประเทศโดยเป็น
การลงทุนในต่างประเทศของผูล้งทุนที่มไิดม้สีัญชาตไิทยหรอืผ่านบัญชแีบบไม่เปิดเผยชือ่ (omnibus 
account) 

(4) ในกรณีทีก่องทนุรวมมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุหากเป็นการขอมตริายชนดิหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการ
จะไมนั่บคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุชนดินัน้ เวน้แต ่

(ก) เป็นชนิดหน่วยลงทุนที่มบีุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเพียงรายเดยีวหรอืกลุ่มเดยีวเป็นผูถ้อื
หน่วยลงทนุชนดินัน้ บรษัิทจัดการจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วเต็มตามจํานวนทีถ่อือยู ่ 
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(ข) เป็นการถอืหน่วยลงทุนทีม่ลีักษณะตามที่กําหนดในกรณีที่เป็นบุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมภายใตโ้ครงการระหวา่งประเทศโดยเป็นการลงทนุในตา่งประเทศของผูล้งทนุทีม่ไิดม้สีญัชาติ
ไทยหรอืผา่นบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ (omnibus account) 

20.6 การประมาณการอตัราการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตั ิ 

ทัง้นี ้ผูล้งทนุสามารถศกึษาประมาณการผลตอบแทน ไดด้ังนี ้ 

ตราสารทีก่องทนุคาดวา่ลงทนุ 
อนัดบัความน่าเชือ่ถอื
ระยะยาวของผูอ้อก

ตราสาร 

สดัสว่น
การลงทนุ 

ประมาณการ
ผลตอบแทน (ตอ่ปี) 
จากตรา 
สาร* 

จากการ
ลงทนุ 

พันธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย AAA*** 22.00% 1.39% 0.31% 

เงนิฝาก ธ. Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
– อนิโดนเีซยี BBB- (FITCH) 19.00% 1.65% 0.31% 

เงนิฝาก ธ. Agricultural Bank of China 
(ABC) - จนี A (FITCH) 14.00% 1.75% 0.25% 

บตัรเงนิฝาก ธ. Bank of Communications 
(BOCOM) - จนี A (FITCH) 9.00% 1.70% 0.15% 

บตัรเงนิฝาก ธ. China Merchant Bank 
(CMB) - จนี BBB+ (FITCH) 9.00% 1.70% 0.15% 

บตัรเงนิฝาก ธ. Al Khaliji Bank (Al Khaliji) 
- กาตาร ์ A (FITCH) 9.00% 1.60% 0.14% 

บตัรเงนิฝาก ธ. Commercial Bank of 
Qatar (CBQ) – กาตาร ์ A (FITCH) 9.00% 1.70% 0.15% 

หุน้กูร้ะยะสัน้ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากดั 
(มหาชน) – ไทย A (TRIS) 9.00% 1.55% 0.14% 

รวม 100.00%  1.60% 

หกั คา่ใชจ้า่ย (โดยประมาณ)** 0.15% 

ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทนุประมาณ 1 ปี  1.45% 

- บรษัิทจัดการจะใชด้ลุพนิจิในการเปลีย่นแปลงทรัพยส์นิทีล่งทนุหรอืสดัสว่นการลงทนุไดต้อ่เมือ่เป็นการ
ดําเนนิการภายใตส้ถานการณ์ทีจํ่าเป็นและสมควรเพือ่รักษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคัญ โดยไม่
ทําใหค้วามเสีย่งของทรัพยส์นิทีล่งทนุเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียสําคัญ 

- หากไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามทีก่ําหนดไว ้เนื่องจากสภาวะตลาดมกีารเปลีย่นแปลงไป ผูล้งทุน
อาจไมไ่ดรั้บผลตอบแทนตามอตัราทีป่ระมาณการไว ้

- ปัจจบุัน S&P จัดอันดับความน่าเชือ่ถอืในตราสารหนี้ระยะยาวของประเทศไทยสกลุเงนิตราตา่งประเทศ 
และสกลุเงนิบาท อยูท่ีร่ะดับ BBB / Stable 

- ตราสารทีก่องทุนพจิารณาลงทนุไดผ้่านขัน้ตอนการวเิคราะหค์วามเสีย่งดา้นความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อก
ตราสาร (Credit Risk) แลว้ แต่อาจยังมีความเสี่ยงที่เกดิขึน้จากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ไม่
คาดคดิทีม่นัียสําคัญตอ่นโยบายในการดําเนนิงานของผูอ้อกตราสารหนี ้(Event risk) อยู ่

- บรษัิทขอสงวนสทิธใินการปิดขายหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กําหนดได ้ในกรณีที่มียอดจําหน่าย
หน่วยลงทนุเทา่กบัหรอืมากกวา่จํานวนเงนิลงทนุโครงการ  

* ประมาณผลตอบแทนของหลักทรัพย์ปรับดว้ยราคาซื้อขายล่วงหนา้ของอัตราแลกเปลี่ยนจาก 
Bloomberg ณ วันที ่2 กนัยายน 2562 

** คา่ใชจ้า่ยทีก่องทนุเรยีกเก็บอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไมเ่กนิจากทีร่ะบไุว ้
ในหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน ซึง่ในชว่งระยะเวลาอายุโครงการ บรษัิทจัดการอาจปรับเพิม่หรอื
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ลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจรงิได  ้ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนไดรั้บหลังหัก
คา่ใชจ้า่ยสงูกวา่อตัราผลตอบแทนโดยเฉลีย่ตอ่ปีทีไ่ดแ้จง้ไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทนุ  บรษัิทจัดการขอ
สงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการจัดการเพิม่เตมิ โดยจะไมเ่กนิเพดานอัตราคา่ธรรมเนียมการจัดการที่
ระบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ 

*** อนัดับความน่าเชือ่ถอืของพันธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยทีเ่สนอขายในประเทศเทยีบเทา่ AAA 

20.7 ขอ้กําหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลักษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายที่เรยีกว่า Foreign Account Tax Compliance 
Act (ซึง่ตอ่ไปจะเรยีกวา่ FATCA) โดยมผีลบงัคับใชว้ันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลา่ว
กําหนดใหส้ถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial 
Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มูลเกีย่วกับบัญชขีองบุคคลที่อยู่ในบังคับตอ้งเสยีภาษีใหก้ับประเทศ
สหรัฐอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบคุคลธรรมดา/นติบิคุคล สัญชาตอิเมรกิัน ผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยู่ถาวรในสหรัฐอเมรกิา 
และผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้ับ FFI นัน้ นอกจากนี้ยังปรากฏดว้ยว่าใน
ปัจจบุนัมรัีฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนนิการออกกฎหมายทีม่ขีอ้กําหนดและหลักเกณฑใ์นลักษณะที่
คลา้ยคลงึกับ FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้ง”) 

กองทนุรวมและบรษัิทจัดการถอืวา่เป็น FFI ตามบทนยิามของ FATCA ซึง่ถกูกําหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพันตน
กับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิาโดยมหีนา้ทีต่อ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิ
ของบุคคลสัญชาติอเมรกิันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กําหนดหนา้ที่ในการ
ตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพื่อหาความสัมพันธข์องลูกคา้กับประเทศสหรัฐอเมรกิา และรวมถงึหนา้ทีใ่นการ
กําหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจัดทําเอกสารยนืยันตนตามหลักเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใตข้อ้กําหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไมเ่ขา้ผกูพันตนเพือ่ปฏบิตัติามหลักเกณฑข์อง FATCA 
(กล่าวคอื มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้
จะไดรั้บผลกระทบทีสํ่าคัญในสองกรณี คอื 

(1) ตอ้งถกูหักเงนิในอัตรา 30% ของเงนิทีก่องทนุรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการ
ขายทรัพย์สนิทางการเงนิในประเทศสหรัฐอเมรกิา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ตน้ตัง้แต่วันที่ 1 
กรกฎาคม พ .ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทุนทางออ้มในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกับสถาบันการเงนิอืน่ ๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA กําหนดใหส้ถาบันการเงนิของ
ประเทศสหรัฐอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตนตามขอ้กําหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและ
สถาบันการเงนิในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ) มหีนา้ที่
ดําเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่า่ยดังกลา่วกอ่นชาํระใหก้บักองทนุรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝาก
ทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตามขอ้กําหนดของ FATCA 
อาจจะปฏเิสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงนิหรือยุตคิวามสัมพันธท์างธุรกจิกับกองทุนรวมหรือ
บรษัิทจัดการ ซึง่อาจทําใหก้องทุนรวมไม่สามารถดําเนนิการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืดําเนนิการลงทุน
ไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผูส้นับสนุน
การขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดอ้กีตอ่ไป  

เพื่อมิใหบ้รษัิทจัดการและกองทุนรวมไดรั้บผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษา
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม บรษัิทจัดการและกองทุนรวม (โดยบรษัิทจัดการ) จงึเขา้ผูกพัน
ตนเพื่อปฏบิัตติามหลักเกณฑ์และขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกีย่วขอ้ง และเพื่อใหบ้รษัิท
จัดการและกองทุนรวมสามารถปฏบิัตติามภาระผูกพันภายใตข้อ้กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษัิทจัดการและกองทุนรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการปฏบิัตงิานของ
กองทุน เชน่ ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน) 
จงึขอสงวนสทิธใินการดําเนนิการดังนี ้

(1) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา (หรอืเป็นบุคคลตามที่
กฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด) ใหคํ้ายนิยอมบรษัิทจัดการและกองทนุและตัวแทนในการนําสง่
ขอ้มูล (เชน่ ชือ่ ทีอ่ยู่ เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษีของสหรัฐอเมรกิา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื 
จํานวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดรั้บ เป็นตน้) ทีม่อียู่ในบัญชทัีง้หมดของผูถ้อืหน่วย
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ลงทุนนัน้กับบรษัิทจัดการ ใหก้ับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้กําหนดของกฎหมาย
ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนําสง่ขอ้มูล เอกสาร และ/หรอืคํายนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยันหรอืพสิจูน์
ทราบความเกีย่วขอ้งกับประเทศสหรัฐอเมรกิา เชน่ หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกินัหรอืการ
ใหข้อ้มลูตามหัวขอ้ทีก่ําหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืการ
แจง้ปรับปรุงขอ้มูลเมือ่ขอ้มูลทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึนําสง่หลักฐานเพื่อยนืยันการ
เขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลูกคา้สถาบันการเงนิ) ทัง้นี ้
เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายดังกลา่ว 

(3) ดําเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให ้
กองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมไดรั้บประโยชนเ์พิม่ขึน้หากมกีารดําเนนิการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมาย
ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการดําเนนิการหรอืไมแ่สดงเจตนาตอบ
รับภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการกําหนด บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการดําเนนิการอยา่งใดอยา่งหนึง่
หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
รับทราบการดําเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการแจง้นี้แลว้ และ/หรอืไดดํ้าเนนิการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบไุวใ้นคํา
ขอเปิดบญัช ี 

(1) ไมรั่บคําสัง่ซือ้ / สบัเปลีย่น / โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว 

(2) ระงับหรอืหยุดใหบ้รกิาร และดําเนินการคนืเงนิลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ดังกลา่ว 

(3) ดําเนินการหักเงนิ ณ ที่จ่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผล และ/หรอืเงนิที่ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนรายนั้นได  ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับเกณฑ์และขอ้กําหนดของกฎหมาย
ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี ้ตอ้งไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนนิการอืน่ใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืทําใหก้องทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม
ไดรั้บประโยชนเ์พิม่ขึน้ หากมกีารดําเนนิการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การดําเนนิการดังกลา่วถอืเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชนข์องกองทนุโดยรวม เพราะเป็น
การกระทําเพื่อหลีกเลี่ยงมใิหบ้รษัิทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที่ไม่สอดคลอ้งขอ้บังคับของ 
FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกีย่วขอ้งอันจะทําใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิด
บัญชธีนาคารตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏบิัตบิรษัิทจัดการจะเลอืกดําเนนิการเฉพาะผูถ้อืหน่วย
ลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมรกิา (หรอืเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้งกําหนด) เทา่นัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้กําหนดเพือ่รองรับการดําเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการ
ไดส้งวนสทิธไิวข้า้งตน้ บรษัิทจัดการ (รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะดําเนนิการตามขอ้กําหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทนุไปยังหน่วยงาน หรอืดําเนนิการอืน่ใดทีร่าชการ
กําหนด โดยไมจํ่าเป็นตอ้งรอ้งขอตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

20.8 ในกรณีที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แกไ้ขเพิม่เตมิ
ประกาศ กฎ เกณฑ ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุและ/หรอืการจัดการกองทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
ปรับปรุง/เปลีย่นแปลงในเรือ่งดังกล่าวขา้งตน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ ทัง้นี้ การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจะดําเนินการตามแนวทางที่ประกาศกําหนด และถอืว่าไดรั้บมตเิห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน
แลว้ 

20.9 ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไมม่ภีมูลํิาเนาในประเทศไทยและไมไ่ดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอืน่ บรษัิทจัดการ
จะอา้งองิทีอ่ยูข่องบรษัิทจัดการเป็นภมูลํิาเนาเพือ่การวางทรัพยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรัพย ์

21. การดาํเนนิการกรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถดาํรงเงนิกองทนุไดต้ามทีป่ระกาศกาํหนด : 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่สามารถดํารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศกําหนด บรษัิทจัดการจะดําเนนิการ
เปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการรายอืน่เขา้จัดการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกวา่รอ้ยละ 
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50 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมภายใน 15 วันนับแตว่ันทีรู่ห้รอืควรรู ้
ว่าไม่สามารถดํารงเงนิกองทุนได ้ทัง้นี้ หากมเีหตุจําเป็นและสมควร บรษัิทจัดการอาจขอใหสํ้านักงาน
พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได  ้โดยการคัดเลือกบรษัิทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษัิทจัดการ 
บรษัิทจัดการรายเดมิจะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายดังกล่าว หากบรษัิทจัดการไม่สามารถดําเนินการได ้
ภายในระยะเวลาทีก่ําหนด บรษัิทจัดการจะดําเนนิการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 

22. มาตรการเยยีวยากรณีบรษิทัจดัการปฏบิตัไิมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการอนุมตัใิห้
จดัต ัง้กองทนุรวมเป็นการท ัว่ไป :  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิัตติามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการอนุมัตใิหจั้ดตัง้กองทนุ
รวมแบบเป็นการท่ัวไป และการฝ่าฝืนหรอืการไม่ปฏบิัตนัิน้กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทุนรวมหรอืผู ้
ลงทุน บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะแกไ้ขเยยีวยาความเสยีหายโดยไม่ชกัชา้ โดยในกรณีทีเ่กดิขอ้พพิาท
ระหว่างบรษัิทจัดการกองทุนรวมและผูล้งทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมยนิยอมใหนํ้าขอ้พพิาทเขา้สูก่าร
พจิารณาของอนุญาโตตลุาการ  

23. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม :  

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ที่ปฏบิัตติามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วย
ลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่ขอ้กําหนดใน
โครงการขัดหรือแยง้กับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกล่าว หากบรษัิทจัดการ
กองทนุรวมไดดํ้าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุ
รวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไวใ้นโครงการจัดการ
กองทุนรวม โดยผูดู้แลผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนและบรษัิท
จัดการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนามในขอ้ผูกพันของผูดู้แลผลประโยชน์ทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้โดยชอบ ให ้
ถอืวา่ผกูพันผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

การที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตาม
โครงการจัดการกองทนุรวมนี้ ไมว่า่ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วยอมรับทีจ่ะผกูพันตาม
ขอ้กําหนดในโครงการจัดการกองทนุรวมและขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุ
รวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมัตจิากสํานักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 
แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วย
ลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิท
จัดการกองทนุรวม 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 
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1. บรษิทัจดัการ :   

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดการกองทนุไทยพาณชิย ์จํากดั   

ทีอ่ยู ่(ภาษาไทย) : ชัน้ 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณชิย ์ปารค์ พลาซา่   

เลขที ่18 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจตจัุกร เขตจตจัุกร กรงุเทพฯ 10900   

โทรศัพท ์0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501 

ทีอ่ยู ่(ภาษาองักฤษ) : 7 – 8th Floor, SCB Park Plaza 1 

18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 

Tel. 0-2949-1500 Fax. 0-2949-1501 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :   

ในการจัดการกองทนุรวม บรษัิทจัดการมสีทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบในการดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้  

(1) การบรหิารกองทนุรวม   

(ก) ยืน่คําขอจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิซึง่เป็นเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุน
รวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
ประชาชนครัง้แรก   

(ข) จัดการกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวมทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการอยา่งเครง่ครัด   

(ค) นําเงนิของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพย์สนิต่าง ๆ และซื้อขาย จําหน่าย สั่งโอน 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเตมิหลักทรัพย์หรือทรัพยส์นิที่ลงทุนไวต้ามที่บรษัิทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุน
ภายใตห้ลักเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตามวัตถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของโครงการทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(ง) เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกจิการทีก่องทุนรวมถอืหุน้อยู่เท่าทีจํ่าเป็นเพือ่รักษาประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี   

(จ) ดําเนนิการเพิม่จํานวนเงนิทนุของกองทนุรวม ตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

(ฉ) ดําเนนิการเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้หรอืยกเลกิจํานวนหน่วยลงทุนทีรั่บซือ้คนืในวัน
ทําการถัดจากวันที่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจํานวนนัน้ หรือวันที่คํานวนราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทนุของวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ได ้แลว้แตก่รณี   

(ช) สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม   

(ซ) เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืวธิกีารจัดการกองทนุรวมตามหัวขอ้ “การขอ
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ” และ "วธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอื แกไ้ขวธิกีารจัดการ"   

(ฌ) ดําเนินการฟ้องรอ้งคดีในนามของบรษัิทจัดการเพื่อรักษาสทิธแิละผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ ในกรณีทีม่บีคุคลใด ๆ รอนสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุ
รวม   

(2) การรับ และการจา่ยเงนิของกองทนุรวม   

(ก) จัดใหม้กีารรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย หรอืเงนิตอบแทนอืน่ใดจากและใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทุน และกองทุนรวม ใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคข์องการจัดการของกองทุนรวมทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 15 
ของหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ "คา่ธรรมเนยีม และคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ
และกองทนุรวม"   

(ข) ไดรั้บค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ ตามทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 15 ของ
หนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ "คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุและ
กองทนุรวม"   
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(3) การแตง่ตัง้บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การจัดการกองทนุรวม   

(ก) จัดใหม้ีผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึง่มีคุณสมบัตติามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เรือ่ง "คณุสมบตัขิองผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม" รวมถงึการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม และแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ์ืน่แทนตามเงือ่นไขในการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชนท์ี่
กําหนดไวใ้นขอ้ 2  

(ข) แต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใตห้ลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วธิีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

(ค) จัดใหม้ีผูส้อบบัญชทีรัพย์สนิของกองทุนรวมที่ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัช ี  

(ง) จัดใหม้ผีูช้ําระบัญชกีองทุนรวมเมือ่ยุตหิรอืเลกิกองทุนรวม ทัง้นี้ โดยความเห็นชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(จ) แตง่ตัง้ทีป่รกึษาหรอืคณะบคุคลขึน้ทําหนา้ทีเ่ป็นทีป่รกึษาโครงการจัดการกองทนุรวม (ถา้ม)ี เชน่ ที่
ปรกึษากฎหมาย โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ   

(ฉ) แตง่ตัง้นายทะเบยีนหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร   

(ช) แต่งตัง้ทนายความ เพือ่ตดิตาม ทวงถาม และดําเนนิคด ีรวมทัง้ดําเนนิการใด ๆ เพือ่การรับชําระหนี ้
หรอืเพือ่ปกป้องสทิธปิระโยชนอ์ืน่ใดของกองทนุรวม   

(4) การดําเนนิการอืน่ ๆ   

(ก) จัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน ์  

(ข) จัดใหม้ีและเก็บรักษาไวซ้ ึ่งทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

(ค) จัดทําบญัชแีสดงการลงทนุของกองทนุรวมไวโ้ดยถกูตอ้งครบถว้น   

(ง) จัดทํารายงานการซือ้ขายหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่กองทนุรวมเป็นรายวัน และจัดสง่ให ้ผูด้แูล
ผลประโยชนภ์ายในทกุสิน้วันทําการนัน้   

(จ) จัดทํารายงานฐานะการลงทนุเพือ่กองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในทุก
สิน้วันทําการนัน้   

(ฉ) จัดทํารายงานอัตราสว่นการลงทุนในหลักทรัพยท์ีม่มีูลคา่เกนิอัตราสว่นทีก่ําหนด ในกรณีทีม่ไิดเ้กดิ
จากการลงทนุ หรอืไดห้ลักทรัพยม์าเพิม่เตมิ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด   

(ช) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชเีพื่อแสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทุนรวมของรอบปีบัญช ีและส่งรายงาน
ดังกล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิน้ปีบัญช ีโดยรายงานดังกล่าวตอ้งแสดงขอ้มูลตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และการสง่รายงานใหแ้กสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษัิทจัดการจะสง่ผา่น
ระบบอเิล็กทรอนกิสท์ีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จัดไว ้เวน้แตใ่นกรณีกองทนุรวมเลกิตามขอ้ 22.1.1 
กอ่นหรอืในวันทีค่รบกําหนดจัดทําหรอืจัดสง่รายงานดังกลา่ว ทัง้นี้ ในกรณีจัดทํารายงานตาม (ฐ) ตามปี
ปฏทินิ ใหร้ะยะเวลาการสง่รายงานเพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกับกองทนุรวมของรอบปีบัญช ีขยายเป็นภายใน 
4 เดอืนนับแตว่ันสิน้ปีบญัช ี  

(ซ) จัดทําหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มูลกองทุนรวมทีผู่ล้งทุนควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญช ีเพื่อแสดงขอ้มูล
เกีย่วกบักองทนุรวม ณ วันสิน้ปีบัญชแีละสง่ใหแ้กสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตัง้แต่
วันถัดจากวันสิน้ปีบัญชนัีน้ ยกเวน้กองทุนรวมเปิดทีม่กีารเสนอขายหน่วยลงทุนเพยีงครัง้เดยีวและรับซือ้
คนืหน่วยลงทุนตามคําสั่งล่วงหนา้ ซึง่ระบุเวลาไวแ้น่นอน (Auto Redemption) ไม่ตอ้งจัดทําหนังสอืชี้
ชวนใหมท่กุรอบปีบญัช ี  

(ฌ) แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิจํานวน และมลูคา่หน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม ณ วัน
ทําการสดุทา้ยของเดอืน ใหแ้กสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทกุเดอืนภายในวันทําการที ่20 ของเดอืน
ถัดไป   
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(ญ) แจง้การแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้มูลที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้กรณีอื่นนอกจากที่กําหนดไวใ้นขอ้ (ฌ) ให ้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตว่ันทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมินัน้   

(ฎ) ปฏบิัตกิารอืน่ ๆ เพื่อใหถ้งึซึง่วัตถุประสงคข์องกองทุนรวม และรักษาไวซ้ ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ   

(ฏ) ยกเลกิกองทนุรวมตามทีก่ําหนดไวใ้น ขอ้ 22 “การเลกิโครงการจัดการกองทนุรวม”   

(ฐ) จัดทํารายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดอืนของปีบัญชหีรอืปีปฏทินิ เพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดอืนนัน้ และสง่รายงานดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนับแต่วันสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืนดังกล่าว 
โดยรายงานดังกลา่วจะแสดงขอ้มลูตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และการสง่รายงานใหแ้ก่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษัิทจัดการจะส่งผ่านระบบอเิล็กทรอนกิสท์ีสํ่านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.จัดไว ้เวน้แต่ในกรณีกองทุนรวมเลกิตามขอ้ 22.1.1 กอ่นหรอืในวันทีค่รบกําหนดจัดทําหรอืจัดสง่
รายงานดังกลา่ว ทัง้นี้ ในกรณีจัดทําและสง่รายงานตามวรรคหนึง่ตามรอบปีบัญช ีบรษัิทจัดการจะยกเวน้
ไมจั่ดทําและสง่รายงานดังกลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลังสําหรับปีบญัชนัีน้   

(ฑ) จัดใหม้ีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตามขอ้ (ช) และ (ฐ) ไว ้ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษัิท
จัดการ และสถานที่ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืที่ใชเ้ป็นสถานที่ในการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูดแ้ละจัดสําเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ   

(ฒ) จัดส่งและดําเนนิการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจัดสง่หนังสอืชีช้วนสว่นสรุป
ขอ้มูลสําคัญทีผู่ล้งทุนควรทราบ พรอ้มใบสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และจัดใหม้หีนังสอืชี้
ชวนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และ ณ สถานที่ตดิต่อทุกแห่งของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ   

(ณ) จัดทําและสง่ขอ้มูลการจัดการกองทุนรวมใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑแ์ละ
วธิกีารทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

(ด) ชีแ้จงและดําเนนิการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุชีแ้จงขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ
หรอืผูท้ีส่นใจจะลงทุนทราบในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืมเีหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการ
เปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุรวม   

(ต) ชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจํานวนเงนิทีร่วบรวมไดต้ามขอ้ 22   

(ถ) ดําเนินการตดิตามทวงถาม ดําเนินคดีหรือดําเนินการใด ๆ เพื่อการรับชําระหนี้หรือปกป้องสทิธิ
ประโยชนอ์ืน่ ๆ ของกองทนุรวม   

(ท) ปฏบิัตหินา้ทีแ่ละความรับผดิชอบอืน่ ๆ ตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 
2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กําหนดใหเ้ป็นหนา้ที่ของบรษัิท
จัดการ ทัง้ในปัจจบุนัและทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ที่ปฏิบัตติามขอ้ผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ย
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืคําสั่งทีอ่อกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย
ดังกลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีทีข่อ้กําหนดในขอ้ผกูพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมขดัหรอืแยง้กบัหลักเกณฑ์
ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกล่าว หากบรษัิทจัดการกองทุนไดดํ้าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสั่งนัน้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุไดป้ฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผูกพันหรอื
โครงการจัดการกองทนุรวมแลว้  

เงือ่นไขการเปลีย่นบรษัิทจัดการ :   

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบรษัิทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั่งของสํานักงาน หรอืโดยเหตุอืน่ใดตาม
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งดําเนินการ
ตามทีจํ่าเป็นเพือ่ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหมเ่ขา้ทําหนา้ทีต่อ่ไปได ้ซึง่รวมถงึการสง่มอบเอกสาร
หลักฐานตา่ง ๆ ใหแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหม ่ 
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2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:   

ชือ่ : ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)   

ทีอ่ยู ่: ฝ่ายบรกิารธรุกจิหลักทรัพย ์(ธล.) ชัน้ 19  

1 ราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ  

เเขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพฯ 10140   

โทรศัพท ์02-470-3207   

หรอืผูด้แูลผลประโยชนร์ายใหมท่ีม่คีณุสมบตัเิป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :   

สทิธขิองผูด้แูลผลประโยชน ์

(1) ไดรั้บค่าตอบแทนจากการทําหนา้ทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชน์ ตามอัตราทีก่ําหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้
ผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี้ ไมเ่กนิอัตราทีก่ําหนดไวใ้นหัวขอ้หนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ “คา่ธรรมเนียมและ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”   

(2) บอกเลกิสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ตามเงือ่นไขทีก่ําหนดไวใ้นสัญญา ทัง้นี้โดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์  

(1) ดูแลใหบ้รษัิทจัดการปฏบิัตหินา้ที่และความรับผดิชอบ ใหเ้ป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม 
ตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีก่ําหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ ทัง้ในปัจจบุนัและทีจ่ะมี
แกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต   

(2) รับฝากทรัพยส์นิของกองทุนรวม โดยแยกไวต้่างหากจากทรัพยส์นิอืน่ของผูดู้แลผลประโยชน์ และ
ทรัพยส์นิของลกูคา้รายอืน่ของผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ดแูลใหก้ารเบกิจา่ยทรัพยส์นิของกองทนุรวม
เป็นไปตามวัตถปุระสงค ์นโยบายการลงทนุและขอ้กําหนดทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวมจนกวา่ผู ้
ชําระบัญชจีะดําเนนิการจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นทีเ่รยีบรอ้ย
หรอืจนกวา่การเป็นผูด้แูลผลประโยชนต์ามสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนส์ิน้สดุลง  

(3) ดูแลและตรวจสอบใหผู้ช้ําระบัญชปีฏบิัตติามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 
2535 และพระราชบัญญัตฉิบับแกไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ในกรณีทีผู่ช้ําระบัญชกีระทําการหรอืงดเวน้กระทํา
การตามมาตรา 130 จนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนรวม ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะ
รายงานใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัชา้  

(4) ตรวจตราและตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร หลักฐานแหง่สทิธใินทรัพยส์นิ และทรัพยส์นิตา่ง ๆ 
ทีก่องทนุรวมไดม้าหรอืจําหน่ายไป ซึง่ผูด้แูลผลประโยชน์มหีนา้ทีด่แูลการเบกิจ่ายหรอืไดรั้บฝากไวต้าม
ขอ้ (2) ใหเ้ป็นไปตามคําสัง่การจัดการทรัพยส์นิของกองทนุรวม  

หากมเีหตอุันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรอืสง่มอบเอกสาร หลักฐานแหง่สทิธใินทรัพยส์นิ และทรัพยส์นิ
ตา่ง ๆ ดังกลา่วในวรรคหนึง่ วา่ไมเ่ป็นไปตามคําสัง่การจัดการทรัพยส์นิ เป็นเอกสารหรอืหลักฐานเท็จหรอื
ปลอม ผูด้แูลผลประโยชนม์หีนา้ทีดํ่าเนนิการแจง้เหตดุังกลา่วแกบ่รษัิทจัดการทันท ี  

(5) เปลีย่นแปลง จําหน่ายและโอนหลักทรัพยต์่าง ๆ ในทรัพยส์นิของกองทุนรวมตามคําสั่งของบรษัิท
จัดการ เมือ่เห็นวา่การนัน้ถกูตอ้งตามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ   

(6) จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกระทําการหรอืงดเวน้
กระทําการ จนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุรวม หรอืไมไ่ดป้ฏบิัตติามหนา้ทีข่องตนตามมาตรา 125 
แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทัง้นี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผูดู้แล
ผลประโยชนข์องกองทนุรวมทราบถงึเหตกุารณ์ดังกลา่ว   

(7) จัดทํารายงานถงึผลในการดําเนนิการตามคําสั่งของบรษัิทจัดการ ตลอดจนจัดทําบัญชแีสดงการรับ
จา่ยทรัพยส์นิของกองทนุรวม และรับรองความถกูตอ้งของทรัพยส์นิของกองทนุรวมทีฝ่ากไว ้  
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(8) รับรองความถกูตอ้งในการคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิ มูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บรษัิทจัดการไดคํ้านวณตาม หลักเกณฑ์ และวธิีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทุนประกาศกําหนด
(9) พจิารณาเกีย่วกับการทีจ่ะใหค้วามเห็นชอบในการดําเนนิการของบรษัิทจัดการตามทีก่ฎหมายวา่ดว้ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องผูด้แูลผลประโยชน ์เชน่   

(ก) การใหค้วามเห็นชอบในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเลือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ ใหแ้กผู่ ้
ถอืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คํีาสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมือ่บรษัิทจัดการมเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่
สามารถจําหน่าย จา่ย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล   

(ข) การใหค้วามเห็นชอบในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่ขายหรอืไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้หรอื
คําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนที่ไดรั้บไวแ้ลว้ หรอืหยุดรับคําสั่งซือ้หรอืคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุน เมือ่มเีหตุ
จําเป็น ทําใหไ้มส่ามารถ จําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมอยา่งสมเหตสุมผล 
หรอืไมส่ามารถคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตจํุาเป็น
อืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ   

(ค) การใหค้วามเห็นชอบการชําระค่าหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ ในกรณีที่
กองทุนรวมไมส่ามารถชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
สั่งขายคนืหน่วยลงทนุตกลงทีจ่ะรับชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ 
ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุประกาศกําหนด   

(ง) การใหค้วามเห็นชอบในการรับชําระหนี้เพื่อกองทุนรวมดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทีม่ใิชห่ลักประกันแทนการ
ชาํระหนีด้ว้ยเงนิสดตามตราสารแหง่หนี ้  

การดําเนนิการใหค้วามเห็นชอบดังกล่าวขา้งตน้ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งดําเนนิการจัดทําการใหค้วาม 
เห็นชอบเป็นหนังสือ และส่งใหแ้ก่บรษัิทจัดการเพื่อใชเ้ป็นหลักฐานโดยทันที และแจง้ใหสํ้านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันททีุกครัง้ทีเ่กดิกรณีตาม (ก) โดยจัดทํารายงานในเรือ่งดังกล่าวเป็น
หนังสอื พรอ้มทัง้แสดงเหตุผลและหลักฐานการใหค้วามเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ใหสํ้านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(10) แจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบในกรณีที่บรษัิทจัดการมไิดป้ฏบิัตติามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์รวมถงึประกาศหลักเกณฑท์ีอ่อกโดยกฎหมายดังกลา่ว   

(11) ดําเนนิการฟ้องรอ้งบังคับคดใีหบ้รษัิทจัดการปฏบิัตติามหนา้ทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหม
ทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมือ่ไดรั้บ
คําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับคา่ใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบังคับคดเีพือ่ประโยชน์ของผู ้
ถอืหน่วยลงทนุใหถ้อืเป็นคา่ใชจ้า่ยของกองทนุรวม   

(12) จัดทําความเห็นเกีย่วกับการจัดการกองทุนรวมของบรษัิทจัดการและจัดสง่ใหบ้รษัิทจัดการเพื่อใช ้
ประกอบการจัดทํารายงานกองทนุรวมทกุรอบปีบัญช ีและทกุรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบัญชหีรอืปี
ปฏทินิ ภายใน 30 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันสิน้รอบปีบัญช ีและวันสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปี
บญัชหีรอืปีปฏทินิ แลว้แตก่รณี 

(13) โอนเงนิใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ของผูช้ําระบัญชเีพือ่เฉลีย่จา่ยคนืคา่หน่วยลงทนุใหผู้ ้
ถอืหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพยส์นิสทุธทิีค่งเหลอือยู่หลังจากทีผู่ช้ําระบัญชชีําระบัญชโีครงการจัดการ
กองทนุรวมตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(14) ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์หมดหนา้ที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แล
ผลประโยชน์จะตอ้งทําหนา้ทีต่่อไปจนกวา่จะมกีารโอนทรัพยส์นิและเอกสารต่าง ๆ ทัง้หมดของกองทุน
รวม ตลอดจนการดําเนนิการอืน่ใดทีจํ่าเป็นเพือ่ใหก้ารดําเนนิการโอนทรัพยส์นิและเอกสารตา่ง ๆ ทัง้หมด
ของกองทนุรวมใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหมเ่สร็จสิน้สมบรูณ์ และ ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถ
ดําเนนิการตอ่ไดทั้นท ี  

(15) ในกรณีทีม่กีารเลกิโครงการจัดการกองทนุรวม และกอ่นทีผู่ช้ําระบัญชจีะจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวม
กบัสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูด้แูลผลประโยชน์ยังคงตอ้งรับฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมจนกวา่
จะจดทะเบยีนเลกิ กองทนุรวม 
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(16) ดําเนินการอืน่ ๆ ตามที่กําหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ตลอดจนหนา้ที่และความ 
รับผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มีในปัจจุบัน และที่มีแกไ้ข
เพิม่เตมิในอนาคต 

(17) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการประสงคท์ีจ่ะลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในตา่งประเทศ ผูด้แูล
ผลประโยชนจ์ะตอ้งจัดใหม้สีถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศของกองทนุรวม เชน่ ทีศ่นูยรั์บฝาก
หลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ หรอืพจิารณาดําเนนิการแตง่ตัง้ผูรั้บฝากทรัพยส์นิอืน่ เพือ่ทําหนา้ทีเ่ก็บรักษา
ทรัพยส์นิในตา่งประเทศของกองทนุรวม   

ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ไม่ปฏบิัตติามสัญญาขอ้หนึ่งขอ้ใดดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุใหเ้กดิ
ความเสยีหายแกก่องทุนรวมและ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่
กองทนุรวม และ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยสิน้เชงิภายใน 15 วันนับแตว่ันทีไ่ดพ้สิจูนแ์ลว้วา่เป็นความผดิ
ของผูด้แูล   

คูส่ญัญาตกลงเก็บรักษาขอ้มลูทีไ่ดล้ว่งรูม้าเป็นความลับและจะไมเ่ปิดเผยใหบ้คุคลใด ๆ ทราบ เวน้แตจ่ะ
เป็นการเปิดเผยโดยอํานาจกฎหมาย หรอืโดยความยนิยอมของคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ เพือ่ประโยชนข์องผู ้
ถอืหน่วยลงทนุ   

ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งรับผดิชอบต่อความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้เพราะความประมาทเลนิเล่ออย่าง
รา้ยแรง หรอืการไมก่ระทําการตามหนา้ทีโ่ดยไมม่เีหตอุนัสมควรของผูด้แูลผลประโยชน ์พนักงาน ลกูจา้ง 
บรวิาร หรอืบคุคลอืน่ใดทีทํ่างานใหแ้กผู่ด้แูลผลประโยชน ์  

ผูดู้แลผลประโยชน์มีอํานาจหนา้ที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั ้งผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึง่
รวมถงึหนา้ที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงผูดู้แลผลประโยชน ์
ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดมิมหีนา้ที่ดําเนินการตามที่จําเป็นเพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ปฏบิัตหินา้ที่ต่อไปได ้ซึง่การดําเนินการดังกล่าวรวมถงึการลงลายมือชือ่ในหนังสือเพื่อรับรองความ
ถูกตอ้งและครบถว้นของสิง่ที่ส่งมอบใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผูดู้แล
ผลประโยชน ์ 

ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์กระทําการ งดเวน้กระทําการ หรอืละเลยไม่ปฏบิัตหินา้ที ่ในการดูแลรักษา
ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แหง่
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบังคับคดีกับผูดู้แล
ผลประโยชนเ์พือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้ 

ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไมก่ระทําการอันเป็นการขัดกบัผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
ไมว่า่การกระทํานัน้จะเป็นไปเพือ่ประโยชนข์องผูด้แูลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ืน่ เวน้แตเ่ป็น
การเรยีกค่าตอบแทนในการทําหนา้ที่เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ หรอืเป็นการดําเนินการในลักษณะที่เป็น
ธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบกอ่นอย่างเพียงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ด ้
ทราบขอ้มลูดังกลา่วมไิดแ้สดงการคัดคา้น  

ในกรณีทีก่ารดําเนนิการใดตอ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไมดํ่าเนนิการ
ขอมต ิใหผู้ด้แูลผลประโยชนม์อํีานาจดําเนนิการตามทีจํ่าเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้ 

เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน ์:   

บรษัิทจัดการจะเปลีย่นตัวผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใตเ้งือ่นไขสัญญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ เมือ่เกดิ
กรณีใดกรณีหนึง่ดังตอ่ไปนี้ ทัง้นี้บรษัิทจัดการจะกระทําไดเ้มือ่ไดรั้บอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กอ่น   

(1) เมือ่คูส่ัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิ โดยบอกกลา่วใหอ้กีฝ่ายหนึง่ทราบล่วงหนา้
เป็นลายลักษณ์อกัษร เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน หรอืตามแตจ่ะตกลงกนัเป็นอยา่งอืน่   

(2) ในกรณีทีคู่ส่ญัญาฝ่ายใดไมป่ฏบิัตติามหนา้ที ่และความรับผดิชอบทีไ่ดต้กลงไว ้คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่
อาจบอกเลกิสญัญาได ้โดยบอกกลา่วลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อกัษรไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน   

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง
กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์รวมทัง้กฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมาย
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ดังกลา่ว หรอืประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณี
อืน่ใดอันจะมผีลเป็นการเพิม่ภาระหนา้ทีแ่กผู่ดู้แลผลประโยชน์และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรับ
หนา้ที่ดังกล่าว ผูดู้แลผลประโยชน์มีสทิธบิอกเลิกสัญญาได  ้โดยบอกกล่าวใหบ้รษัิทจัดการทราบ
ลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน   

(4) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนข์าดคณุสมบัตขิอ้หนึง่ขอ้ใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าดว้ยเรื่องคุณสมบัตขิองผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึง่ออกตามความในมาตรา 121 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการจะดําเนินการใหผู้ดู้แล
ผลประโยชน์จัดการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วันนับแตว่ันทีบ่รษัิทจัดการตรวจพบเอง หรอืปรากฏจาก
การตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เวน้แตสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็น
อยา่งอืน่ บรษัิทจัดการจะแจง้การแกไ้ขดังกลา่วใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทํา
การ นับแต่วันที่ไดแ้กไ้ขเสร็จสิน้ หากผูดู้แลผลประโยชน์มไิดม้กีารแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาที่
กําหนด บรษัิทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดู้แลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันนับแต่วันทีค่รบกําหนดเวลาใหแ้กไ้ขเมือ่ไดรั้บอนุญาตแลว้บรษัิทจัดการจะแต่งตัง้ผูดู้แล
ผลประโยชนอ์ืน่แทนโดยพลัน   

(5) ในกรณีที่มมีตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่คดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึง่หนึ่ง
ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกรอ้งใหม้ีการ
เปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ 

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแยง้กับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ือหน่วย
ลงทุนที่ไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระทําได ้หากเป็นกรณีที่มีนัยสําคัญและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ให ้
บรษัิทจัดการกองทนุรวมมอํีานาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ 

สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิกองทนุรวม :   

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมที ่  

(1) ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)   

1 ราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ  

เเขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพฯ 10140   

โทรศัพท ์02-470-3207    

(2) บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากดั   

62 อาคารตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย   

ชัน้ 6 ถนนรัชดาภเิษก แขวงคลองเตย   

เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110   

โทรศัพท ์0-2359-1200-1   

(3) ธนาคารแหง่ประเทศไทย   

273 ถนนสามเสน เขตบางขนุพรหม   

กรงุเทพมหานคร 10200   

โทรศัพท ์0-2283-5353   

และ/หรอืทีผู่ดู้แลผลประโยชน์อืน่ทีม่คีุณสมบัตเิป็นไปตามทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื
ศูนยรั์บฝากต่างประเทศ หรือผูรั้บฝากทรัพยส์นิที่ดูแลผลประโยชน์แต่งตัง้เพื่อเก็บรักษาทรัพยส์นิใน
ตา่งประเทศ  

3. ผูส้อบบญัช ี:   

ชือ่ : นางสาว ซซูาน เอีย่มวณชิชา 

ทีอ่ยู ่: บรษัิท เอส พ ีออดทิ จํากดั 
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503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร ์

ชัน้ 12 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400 

โทรศัพท ์0-2642-6172-4 

ชือ่ : นาย สชุาต ิพานชิยเ์จรญิ 

ทีอ่ยู ่: บรษัิท เอส พ ีออดทิ จํากดั 

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร ์

ชัน้ 12 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400 

โทรศัพท ์0-2642-6172-4   

ชือ่ : นางสาวชืน่ตา ชมเมนิ 

ทีอ่ยู ่: บรษัิท เอส พ ีออดทิ จํากดั 

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร ์

ชัน้ 12 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400 

โทรศัพท ์0-2642-6172-4 

ชือ่ : นางสาว วันด ีเอีย่มวณชิชา 

ทีอ่ยู ่: บรษัิท เอส พ ีออดทิ จํากดั 

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร ์

ชัน้ 12 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400 

โทรศัพท ์0-2642-6172-4   

ชือ่ : นาย เกยีรตศิักดิ ์วานชิยห์านนท ์

ทีอ่ยู ่: บรษัิท เอส พ ีออดทิ จํากดั 

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร ์

ชัน้ 12 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400 

โทรศัพท ์0-2642-6172-4   

ชือ่ : นายอนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล   

ทีอ่ยู ่: บรษัิท เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จํากดั 

เลขที ่47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 

โทร. 0-2294-8504, 0-2294-2345   

ชือ่ : นางขวัญใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล   

ทีอ่ยู ่: บรษัิท เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จํากดั 
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เลขที ่47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 

โทร. 0-2294-8504, 0-2294-2345  

ชือ่ : นายสาธติ เกยีรตกิงัวาฬไกล 

ทีอ่ยู ่: บรษัิท เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จํากดั 

เลขที ่47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 

โทร. 0-2294-8504, 0-2294-2345   

ชือ่ : นายประสทิธิพ์ร เกษามา 

ทีอ่ยู ่: บรษัิท เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จํากดั 

เลขที ่47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 

โทร. 0-2294-8504, 0-2294-2345   

หรือบุคคลอื่นที่ไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ีโดยบรษัิท
จัดการจะแจง้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :   

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิประจํารอบระยะเวลาบัญชขีองกองทนุตามมาตรฐานการสอบ
บญัชทีีรั่บรองทั่วไป  

4. นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ :   

ชือ่ : ธนาคาร ไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน)   

ทีอ่ยู ่: ทมีบรกิารทะเบยีนหลักทรัพย ์2  

ชัน้ 15 ฝ่ังปีกเหนอื (North Wing) อาคารจ ีทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9  

เลขที ่9 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

โทรศัพท ์0-2128-2332-7 โทรสาร 0-2128-4625 

หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหบ้รกิารเป็นนายทะเบยีนหลักทรัพยจ์ากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิท
จัดการจะแจง้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

5. ผูจ้ดัจําหนา่ย : ไมม่ ี 

ชือ่ :   

ทีอ่ยู ่:   

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :   

6. ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื :   

ชือ่ : ธนาคาร ไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน)   

ทีอ่ยู ่: สํานักงานใหญ ่เลขที ่9 ถนนรัชดาภเิษก   

แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร   

กรงุเทพมหานคร 10900   
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โทรศัพท ์0-2544-3874-76 และสาขาตา่ง ๆ ท่ัวประเทศ  

บรษัิทจัดการอาจแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเพิม่เตมิหรอืยกเลกิการแต่งตัง้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุในภายหลัง ในกรณีของการแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเตมิ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจเป็นบุคคล
ธรรมดาหรอืนติบิคุคลทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพือ่ทําหนา้ทีเ่ป็นผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บ
การแตง่ตัง้จะตอ้งปฏบิัตงิานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดยีวกนักบัผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ
ทีป่ฏบิตัหินา้ทีอ่ยูก่อ่นแลว้   

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :   

สทิธขิองผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ   

(1) ไดรั้บคา่ธรรมเนยีมในการปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามทีก่ําหนด
ไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

(2) บอกเลกิสัญญาการเป็นผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามขอ้กําหนดและเงือ่นไขที่
กําหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ   

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ   

(1) แจกจ่าย หรอืจัดใหม้สีถานทีสํ่าหรับจัดวาง หนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม ใบคําขอใชบ้รกิารกองทุน 
ใบสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และใบสั่งขายหน่วยลงทุน คูม่อืผูล้งทนุ เอกสารเผยแพร่ขอ้มลูต่าง ๆ ของกองทุน
รวม หรอืเอกสารอืน่ใดของกองทุนรวมตามทีก่ฎหมายหรอื ก.ล.ต. กําหนด ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ใน
การสง่เสรมิการขาย   

(2) รับใบคําขอใชบ้รกิารกองทนุ ใบสัง่ซือ้ หรอืใบสัง่ขายหน่วยลงทนุ และรับชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุจาก 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุและชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้น
โครงการจัดการกองทุนรวม ตลอดจนการจัดทําขอ้มูลการสั่งซือ้ หรอืการสั่งขายคนื หรอืการสับเปลีย่น
หน่วยลงทนุ เพือ่นําสง่ใหแ้กน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุจะตอ้งบนัทกึขอ้มลูตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในระบบตา่ง ๆ ตามทีบ่รษัิทจัดการกําหนด 

(3) คืนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ไดรั้บการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้น
โครงการจัดการกองทนุรวม   

(4) ยนืยันการซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุ   

(5) ชี้แจงและเปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนหรือผูท้ี่สนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีที่มีการแกไ้ข
เพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืมเีหตกุารณ์ทีม่ผีลกระทบอยา่งมนัียสําคัญตอ่สทิธปิระโยชนข์อง
ผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืตอ่การตัดสนิใจในการลงทนุ หรอืตอ่การเปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวม   

(6) ปฏบิัตติามขอ้กําหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารใน
การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์การคา้หลักทรัพย ์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน 
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารโฆษณากจิการของ
บรษัิทหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสรมิการขายและใหบ้รกิารเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม และการจัดการ
กองทุนสว่นบคุคล และ/หรอื กฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการโฆษณา หรอืการขายและรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมที ่ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(7) ดําเนนิการอืน่ ๆ ตามทีก่ําหนดไวใ้นสัญญาแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และ
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามทีก่ําหนดไวใ้น
โครงการจัดการกองทนุรวม ตลอดจนดําเนนิการอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนา้ทีด่ังกลา่วขา้งตน้  

7. ผูด้แูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไมม่ ี

ชือ่ :   

ทีอ่ยู ่:   
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สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :   

8. ผูล้งทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูดู้แล
สภาพคลอ่ง) : ไมม่ ี

ชือ่ :   

ทีอ่ยู ่:   

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :   

9. ทีป่รกึษา : ไมม่ ี

9.1. ทีป่รกึษาการลงทนุ :   

ชือ่ :   

ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :   

หมายเหต ุ(ทีป่รกึษาการลงทนุ) :   

9.2. ทีป่รกึษากองทนุ :   

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :   

หมายเหต ุ(ทีป่รกึษากองทนุ) :   

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) : ไมม่ ี

11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) : ไมม่ ี

ชือ่ :   

ทีอ่ยู ่:   

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :   

หมายเหต ุ(ผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ) :   

12. คณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : ไมม่ ี 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :   

13. สทิธหินา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :   

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุ :   

ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถขายคนืหน่วยลงทนุเองกอ่นครบกําหนดอายโุครงการ โดยบรษัิทจัดการจะทํา
การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมัต ิทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 7 “การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ”  

13.2. สทิธใินการรับเงนิปันผล : ไมม่ ี 

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทนุ :   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได ้ตามทีร่ะบไุวใ้นหัวขอ้ “เงือ่นไขและขอ้จํากัดในการจัดสรร
และการโอนหน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวม 

13.4. ขอ้จํากดัการโอนหน่วยลงทนุ :   

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการรับลงทะเบยีนการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุ ตามทีร่ะบไุวใ้น
หัวขอ้ “เงือ่นไขและขอ้จํากดัในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวม 
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13.5. สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการลงทนุหรอืแกไ้ขวธิจัีดการ :   

ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีสทิธลิงมตเิพื่อใหบ้รษัิทจัดการทําการแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวมหรอืแกไ้ข
วธิกีารจัดการได ้ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะกระทําการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 19 "การ
ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ"   

ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที่
จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการหรอืบรษัิทหลักทรัพยท์ีเ่ป็นเจา้ของบัญชแีบบไม่เปิดเผยชือ่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันนัน้ในสว่นที่
เกนิกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

13.6. สทิธใินการไดรั้บเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ :   

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิคนืเมือ่บรษัิทจัดการเลกิกองทนุรวม โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีาร
ชาํระบญัช ีตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

13.7. สทิธปิระโยชนอ์ืน่ ๆ : ไมม่ ี 

13.8. อืน่ ๆ :   

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคีวามรับผดิจํากัดเพยีงไมเ่กนิคา่หน่วยลงทุนทีย่ังสง่ใชแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไม่
ครบ  

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี้ ไมว่า่
ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ะผูกพันตามขอ้กําหนดในขอ้ผูกพันซึง่ลงนาม
โดยผูด้แูลผลประโยชนท์ีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการกองทนุรวมโดยชอบ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่
เกนิไปกว่าสว่นของทุนของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนดิของหน่วยลงทุน สทิธใิน
การไดรั้บประโยชนต์อบแทนหรอืการคนืเงนิทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนด
ของหน่วยลงทนุชนดินัน้ ๆ ดว้ย  

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ :   

14.1. รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ :   

- ใบหน่วยลงทนุ  

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ  

- สมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ  

- หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ  

- อืน่ ๆ  

14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :   

กองทนุจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใิน
หน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่เป็นเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละ
ราย เวน้แตผู่ถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ และ/หรอื บรษัิทจัดการเห็นสมควรใหม้กีารออกเอกสารแสดงสทิธใิน
หน่วยลงทนุรปูแบบอืน่เพิม่เตมิได ้  

14.2.1 หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ   

(1) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะดําเนนิการบนัทกึชือ่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทนุ และในหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ   

(2) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุนทุก
ครัง้ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมกีารทํารายการซือ้หรอืขายคนืหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ เพือ่เป็นการยนืยันการ
ทํารายการซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ   
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(3) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุภายใน 15 วันทํา
การนับแต่วันจดทะเบยีนกองทุน ในกรณีทีเ่ป็นการสั่งซือ้ในระหว่างชว่งการเสนอขายครัง้แรก และ/หรอื
ภายใน 15 วันทําการนับแตว่ันทํารายการสัง่ซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ นายทะเบยีน
หน่วยลงทนุและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนซึง่ไดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการ
จะจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทางไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์(E-Mail) (ถา้
ม)ี หรอืโดยทางไปรษณียใ์นกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณียอ์เิล็กทรอนิกส ์(E-Mail Address) ตามทีอ่ยู่ที่
ระบไุวใ้นใบคําขอใชบ้รกิารกองทนุ หรอืโดยวธิอีืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการกําหนดเพิม่เตมิตามวธิกีารทีร่ะบุ
ในหนังสอืชีช้วน   

(4) บรษัิทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนที่ส่งใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถกูตอ้ง   

14.2.2 สมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ   

(1) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะดําเนนิการบนัทกึชือ่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทนุ และในสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หรอื 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐานเพือ่ยนืยันการทํารายการซือ้หรอืขายคนืหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะถอืเป็นเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนได ้ต่อเมือ่นายทะเบยีนไดดํ้าเนนิการ
จัดสรรหน่วยลงทนุเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน)) จะดําเนนิการออกสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนภายในวันที่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนหน่วยลงทุนไดทํ้ารายการ
สัง่ซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืภายในวันทําการทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุกําหนด โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุมหีนา้ทีใ่นการมารับสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุนดว้ยตนเอง ณ ที่ทําการของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิชย ์
จํากดั (มหาชน)) ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเปิดบญัชหีรอืแจง้รอ้งขอรับสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุไว ้  

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุ
มหีนา้ทีใ่นการนําสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบันเสมอ ได ้ณ ทีทํ่า
การของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน)) หรอื ณ ที่
ทําการทีไ่ดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุตัง้แตว่ันทําการถัดจากวันทําการ
ซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ   

(5) บรษัิทจัดการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทนุทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุและในสมดุ
บญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุทีม่กีารปรับรายการใหเ้ป็นปัจจบุันครัง้ลา่สดุ เป็นรายการทีเ่ป็นปัจจบุันและ
ถกูตอ้ง   

(6) ผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทุนที่รอ้งขอออกสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจะตอ้งปฏบิัตติาม
ขอ้กําหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามที่บรษัิทจัดการ
กําหนด   

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจมอบหมายใหบุ้คคลธรรมดาหรอืนติบิุคคลหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุรายอืน่ สามารถออกสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้ก ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้ซึง่บรษัิท
จัดการจะปิดประกาศไวท้ีสํ่านักงานของบรษัิทจัดการล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันทําการ โดยไม่ถอืว่าเป็น
การดําเนนิการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ   

14.2.3 ใบหน่วยลงทนุ   

บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ใหก้ับผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษัิทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพื่อนําไปใชเ้ป็น
หลักประกันในการขอสนิเชือ่จากสถาบันการเงนิหรอืกรณีพเิศษอืน่ ๆ ทัง้นี้ ในการออกใบหน่วยลงทนุทุก
กรณีจะกระทําเมือ่บรษัิทจัดการเห็นสมควรเทา่นัน้ โดยมขีัน้ตอนดังนี ้  

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทนุกรอกใบคําขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ซึง่ขอรับไดจ้ากนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ   
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(2) ยืน่ใบคําขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุพรอ้มชําระคา่ธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทนุตอ่นายทะเบยีน
หน่วยลงทนุ   

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยไดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุน
ใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุนตามจํานวนหน่วยลงทุนที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีทีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะใหอ้อกใบหน่วย
ลงทนุสําหรับหน่วยลงทนุจํานวนเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้   

(4) ใบหน่วยลงทุนที่บรษัิทจัดการออกใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนจะมีขอ้ความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด ซึง่จะระบุชือ่ผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะตอ้งมีลายมือชือ่กรรมการผูม้ี
อํานาจลงนามผูกพันบรษัิทจัดการและประทับตราสําคัญ หรอืลายมอืชือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ หรอืใช ้
เครือ่งจักรประทับ หรอืโดยวธิอีืน่ใดตามทีก่ฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยจ์ะอนุญาตให ้
ทําได ้จงึจะถอืวา่ใบหน่วยลงทนุถกูตอ้งและมผีลสมบรูณ์ตามกฎหมาย   

(5) ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มใีบหน่วยลงทุน หากจะขายคนืหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าว จะตอ้งนําใบหน่วย
ลงทุนมาสง่มอบคนืแกบ่รษัิทจัดการ หรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุน เพือ่โอนหน่วยลงทุนนัน้ เขา้ระบบไร ้
ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) กอ่น จงึจะขายคนืหน่วยลงทนุดังกลา่วได ้  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบ
หนึง่ใหก้ับผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานการยนืยันการทํารายการซือ้หรอืขายคนืหรอื
สับเปลีย่นหน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เชน่ หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน และ/
หรอืสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ เป็นตน้ นอกจากนี้บรษัิทจัดการอาจพจิารณาออกเอกสารแสดง
สทิธใินหน่วยลงทุนในรูปแบบอืน่นอกเหนือจากรูปแบบดังกล่าวขา้งตน้ เชน่ เอกสารแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุนทางอเิล็กทรอนิกส ์และ/หรอืรูปแบบที่จะมกีารเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิในอนาคต ตาม
หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารตามทีบ่รษัิทจัดการจะกําหนดเพิม่เตมิ เป็นตน้ และบรษัิทจัดการขอสงวน
สทิธใินการเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิเงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ และระยะเวลา
การสง่มอบได ้โดยไมถ่อืวา่เป็นการดําเนนิการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ    

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ เพือ่ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทนุสามารถใชอ้า้งองิตอ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมและบคุคลอืน่ได ้ 

ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนจําเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งจัดทําใบหน่วย
ลงทนุมอบใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  

15. กาํหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จํากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี 

16. วธิกีารชําระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :   

หากมีการผดินัดชําระหนี้หรือมีพฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสทิธเิรียกรอ้งของ
กองทุนรวมจะไม่สามารถชําระหนี้ได ้บรษัิทจัดการจะรับชําระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทัง้ที่เป็นหลักประกัน
และมใิชห่ลักประกันเพือ่กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิกีารใน
การจัดการกองทนุรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนีห้รอืลกูหนีต้ามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดชาํระหนี ้ดังนี ้  

16.1 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์  

16.1.1 เมือ่มกีารบันทกึมูลคา่ตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชี ือ่
อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วันที่บรษัิทจัดการไดบ้ันทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้ง
เป็นศนูยเ์ป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชาํระหนี ้  

16.1.2 เมือ่ไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการรับชําระหนี้ บรษัิทจัดการจะไมนํ่าทรัพยส์นิดังกลา่วและเงนิไดส้ทุธิ
จากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชาํระหนี ้มารวมคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม และจะจําหน่าย
ทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระทําไดโ้ดยคํานงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วย
ลงทนุเป็นสําคัญ เวน้แตก่รณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระ
หนี้ตกลงรับชําระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิดังกล่าวแทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่สมาคมบรษัิท
จัดการลงทนุกําหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   
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ในระหวา่งทีบ่รษัิทจัดการยังไมส่ามารถจําหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชาํระหนี ้บรษัิทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพยส์นินัน้ได ้และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจ่าย
จากเงนิสํารอง รายไดห้รอืผลประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการบรหิารทรัพยส์นินัน้ 

16.1.3 เมือ่มเีงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชาํระหนีด้ว้ยทรัพยส์นิอืน่ในแตล่ะครัง้ บรษัิทจัดการ
จะเฉลีย่เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้คนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่สีทิธใินเงนิไดส้ทุธิ
นัน้ภายใน 45 วันนับตัง้แตว่ันถัดจากวันทีม่เีงนิไดส้ทุธ ิและจะแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการเฉลีย่เงนิคนืไป
ยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตัง้แต่วันถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการไดเ้ฉลีย่
เงนิคนื เวน้แตสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผันระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคนืเป็นอยา่งอืน่   

16.1.4 เมือ่มกีารบันทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูยแ์ลว้ ตอ่มาปรากฎวา่กองทนุรวม
ไดรั้บชําระหนี้ตามตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดังกลา่วเป็นเงนิ บรษัิทจัดการจะปฏบิัตติามความใน
ขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม   

16.2 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไมไ่ดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์  

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ที่มใิช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บรษัิทจัดการจะตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยมตเิสยีงขา้งมากซึง่คดิตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกึง่หนึง่
ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรอืไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดย
ผูดู้แลผลประโยชน์ไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นพรอ้มเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับชําระหนี้ดว้ย
ทรัพยส์นิดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนมากกวา่การถอืหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธิ
เรยีกรอ้งนัน้   

ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการจะระบุ
รายละเอยีดเกีย่วกับทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมจะไดจ้ากการรับชําระหนี้ มูลค่าของทรัพยส์นิ ประมาณการ
คา่ใชจ้า่ย พรอ้มเหตผุลและความจําเป็นในการรับชาํระหนี ้  

16.2.2 เมื่อไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการรับชําระหนี้ บรษัิทจัดการจะนําทรัพยส์นิดังกล่าวมารวมคํานวณ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพยส์นินัน้เพือ่ใชใ้นการคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิ
สุทธขิองกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวธิกีารที่สามาคมบรษัิทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนนิการกบัทรัพยส์นิดังกลา่วดังนี ้  

(1) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด  ้บรษัิทจัดการอาจมีไวซ้ ึง่
ทรัพยส์นิดังกลา่วตอ่ไปเพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมก็ได ้  

(2) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรอืมีไวไ้ด ้บรษัิทจัดการจะจําหน่าย
ทรัพย์สนิดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดโ้ดยคํานึงถงึประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ และในระหว่างทีบ่รษัิทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพยส์นิดังกล่าว บรษัิทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชนจ์ากทรัพยส์นิดังกลา่ว   

ในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจา่ยจากทรัพยส์นิของกองทนุรวม   

16.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้ หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถชําระหนี้
ไดบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจะดําเนนิการใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ 
วันทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถชําระหนี้ไดเ้ป็นผูม้ี
สทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการรับชาํระหนีก้็ได ้  

ทัง้นี ้ในการดําเนนิการดังกลา่ว บรษัิทไมต่อ้งนําตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมคํานวณมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม   

เงือ่นไขเพิม่เตมิ :   

ในการเฉลีย่เงนิคนืแต่ละครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษัิทจัดการมเีหตุผลแสดงใหเ้ห็นว่าเงนิไดส้ทุธจิาก
ทรัพย์สนิที่ไดจ้ากการรับชําระหนี้ไม่คุม้กับภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงนิคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน 
บรษัิทจัดการอาจนําเงนิไดสุ้ทธดิังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงนิคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทุนจะคุม้กับภาระค่าใชจ้่ายก็ได  ้ทัง้นี้ หากไดม้ีการจําหน่ายทรัพย์สนิที่ไดจ้ากการรับชําระหนี้จน
ครบถว้นแลว้และปรากฏวา่เงนิไดส้ทุธนัิน้ไมคุ่ม้กบัภาระคา่ใชจ้า่ยในการเฉลีย่เงนิคนื บรษัิทจัดการอาจนํา
เงนิไดส้ทุธดิังกลา่วมารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมก็ได ้  
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การชําระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแ้กผู่ถ้อืหน่วย
ลงทนุทีป่รากฏชือ่ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ เวลาทีก่ําหนด เทา่นัน้  

17. การจดัทาํทะเบยีนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จํากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ :   

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ที่จัดใหม้ีทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 
125(5) แหง่พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ใหส้นันษิฐานไวก้อ่นวา่ทะเบยีนหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และการชําระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ รวมทัง้การใหส้ทิธิ
หรอืการจํากัดสทิธใิด ๆ แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชือ่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากได ้
กระทําตามขอ้กําหนดในขอ้ผูกพันหรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดดํ้าเนนิการ
ตามอํานาจหนา้ทีแ่ลว้ 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจํานํา
หน่วยลงทนุ ในกรณีดังนี ้

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จํากัดการถอื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ 

(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบัน ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ีเงนิลงทุนสูง ตามที่
กําหนดในโครงการจัดการกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรอืการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีหรอืกองทุนรวมหุน้ระยะ
ยาว 

18. ขอ้จํากดัการถอืหนว่ยลงทนุ :   

ขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดจะถอืไดใ้นแตล่ะกองทนุรวมตอ้งไมเ่กนิ
หนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม เวน้แต่บุคคลหรอืกลุ่ม
บคุคลทีไ่ดรั้บการยกเวน้หรอืเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบั 
ตลาดทนุกําหนด  

ทัง้นี้ โดยมเีงือ่นไขเกีย่วกับสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนกรณีทีถ่อืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากัดการถอืหน่วย
ลงทนุ ดังนี ้ 

(1) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีทีก่ารถอืหน่วย
ลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุ  

(2) การจํากดัสทิธรัิบเงนิปันผลของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่มสีาระสําคัญดังตอ่ไปนี ้ 

(ก) บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดทีถ่อืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุจะถกูจํากดั สทิธิ
รับเงนิปันผลในสว่นทีถ่อืเกนินัน้ เวน้แตใ่นกรณีดังตอ่ไปนี ้ 

1. การเกนิสดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุมไิดเ้กดิจากการไดห้น่วยลงทนุมาเพิม่เตมิ  

2. การเกนิสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีขอ้ยกเวน้ขอ้จํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ  

(ข) บรษัิทจัดการจะยกเงนิปันผลสว่นทีถ่กูจํากดัสทิธติาม (ก) ใหเ้ป็นรายไดข้องแผน่ดนิ  

(ค) ในระหวา่งการดําเนนิการเพือ่ยกเงนิปันผลใหเ้ป็นรายไดข้องแผ่นดนิบรษัิทจัดการจะจัดทําบัญชแีละ
แยกเงนิปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สนิอื่นของกองทุนรวม โดยไม่นํามารวมคํานวณเป็นมูลค่า
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม  

(3) ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทุน บรษัิท
จัดการจะไมนั่บคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกว่าหนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของกองทุนรวม เวน้แต่การเกนิขอ้จํากัดการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีขอ้ยกเวน้ขอ้จํากัดการถือหน่วย
ลงทุนกรณีทีเ่ป็นบคุคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตโ้ครงการระหวา่งประเทศโดยเป็น
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การลงทุนในต่างประเทศของผูล้งทุนที่มไิดม้สีัญชาตไิทยหรอืผ่านบัญชแีบบไม่เปิดเผยชือ่ (omnibus 
account) 

(4) ในกรณีทีก่องทนุรวมมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุหากเป็นการขอมตริายชนดิหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการ
จะไมนั่บคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุชนดินัน้ เวน้แต ่

(ก) เป็นชนิดหน่วยลงทุนทีม่บีุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเพียงรายเดยีวหรอืกลุ่มเดยีวเป็นผูถ้อื
หน่วยลงทนุชนดินัน้ บรษัิทจัดการจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วเต็มตามจํานวนทีถ่อือยู ่ 

(ข) เป็นการถอืหน่วยลงทุนที่มลีักษณะตามที่กําหนดในกรณีทีเ่ป็นบุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมภายใตโ้ครงการระหวา่งประเทศโดยเป็นการลงทนุในตา่งประเทศของผูล้งทนุทีม่ไิดม้สีญัชาติ
ไทยหรอืผา่นบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ (omnibus account) 

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกนิหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุ วา่ดว้ยเรือ่งหลักเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิท
จัดการ  

19. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :   

การดําเนนิการใดทีโ่ครงการจัดการกองทนุรวมหรอืกฎหมายกําหนดใหต้อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดดํ้าเนนิการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อื
วา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหดํ้าเนนิการดังกลา่วและมผีลผกูพันตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีใ่หดํ้าเนนิการใดอันเป็นการขัดหรอืแยง้กบัหลักเกณฑท์ีก่ําหนดในกฎหมาย ให ้
ถอืวา่มตนัิน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผกูพันในเรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียสําคัญ 
ตอ้งไดรั้บมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้มน่อ้ยกวา่สามในสี่
ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนังสือแจง้มตแิละมีสทิธอิอกเสียง
ลงคะแนน) เวน้แต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้ือหน่วยลงทุนนอกจาก
จะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ผกูพัน หรอืที่
กําหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว้ ใหเ้ป็นไปตาม
หลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังตอ่ไปนีด้ว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนดิไดรั้บผลกระทบตอ่
ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมเ่ท่ากัน ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจํานวนหน่วยลงทุนแตล่ะชนดิที่
ไดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใด ตอ้งไดรั้บมติ
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิใดชนดิหนึง่ ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมาก
หรอืมตพิเิศษของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

20. วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนั :   

การแกไ้ขเพิ่มเตมิส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพันที่เป็นไปตามวธิีการที่กําหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน และมี
สาระสําคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรอืแยง้กับพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 
2535 ตลอดจนหลักเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลา่ว ใหถ้อืวา่ขอ้ผูกพันสว่นทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมินัน้มผีลผกูพันคูส่ญัญา 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนัียสําคัญตอ้งไดรั้บมติ
พเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียสําคัญ ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้กําหนดเกีย่วกบัผลประโยชนต์อบแทนและการคนืเงนิทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ข) ขอ้กําหนดเกีย่วกับการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ตามขอ้ 6 ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที ่ทน. 19/2554 
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(ค) ขอ้กําหนดเกีย่วกบัการรับชาํระหนีด้ว้ยทรัพยส์นิอืน่  

(ง) ขอ้กําหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 
19/2554 กรณีกองทุนรวมมปีระกัน และขอ้กําหนดเกีย่วกับการแกไ้ขเพิม่เตมิสัญญาประกันในเรือ่งใด ๆ 
อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเสยีผลประโยชน ์

(จ) เรือ่งทีผู่ด้แูลผลประโยชนเ์ห็นวา่กระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียสําคัญ 

การแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้ผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ใหม้ีผลผูกพันเมื่อไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แล
ผลประโยชน ์โดยไมต่อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันใหม้สีาระสําคัญสอดคลอ้งกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไ้ข
เพิม่เตมิโดยไดรั้บมตโิดยเสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดรั้บความเห็นชอบจาก
สํานักงาน แลว้แตก่รณี หรอื 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันนัน้เหมาะสม มคีวามจําเป็นหรอื
สมควร และไมก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียสําคัญ 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันไมว่า่กรณีใด 

ตอ้งกระทําเป็นหนังสอืลงลายมือชือ่โดยบุคคลผูม้ีอํานาจลงนามผูกพันบรษัิทจัดการกองทุนรวมและ
ผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้ประทับตราบรษัิท (ถา้มี) บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหม้ีขอ้ผูกพัน
เปิดเผยไว ้ณ ทีทํ่าการและเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการกองทนุรวมเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดู
ได ้รวมทัง้จัดส่งสรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันพรอ้มทัง้เหตุผลและความจําเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
พรอ้มกบัการสง่รายงานประจําปีของกองทนุรวม 

21. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ :   

21.1. การระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ม ี  

21.2. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :   

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิัตติามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการอนุมัตใิหจั้ดตัง้กองทนุ
รวมแบบเป็นการท่ัวไป และการฝ่าฝืนหรอืการไม่ปฏบิัตนัิน้กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทุนรวมหรอืผู ้
ลงทุน บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะแกไ้ขเยยีวยาความเสยีหายโดยไม่ชกัชา้ โดยในกรณีทีเ่กดิขอ้พพิาท
ระหว่างบรษัิทจัดการกองทุนรวมและผูล้งทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมยนิยอมใหนํ้าขอ้พพิาทเขา้สูก่าร
พจิารณาของอนุญาโตตลุาการ 

22. การเลกิกองทนุรวม :  

22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ :  

กองทนุจะเลกิเมือ่ครบกําหนดอาย ุหรอืกรณีใดกรณีหนึง่ดังตอ่ไปนี ้ 

22.1.1. หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมมีลูคา่หน่วยลงทนุหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นจํานวนดังนี ้

(1) จํานวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเป็นจํานวนดังนี ้ในวันทําการใด 

(ก) ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไปหรอืกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายย่อย จํานวนผูถ้อื
หน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 ราย  

(2) มกีารขายคนืหน่วยลงทนุในลักษณะใดลักษณะหนึง่ดังนี ้

(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทนุสทุธ ิณ วันใดวันหนึง่เกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายได ้
แลว้ทัง้หมด  

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทนุสทุธใินชว่งระยะเวลา 5 วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนใดตดิตอ่กัน
คดิเป็นจํานวนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ ในกรณีที่เป็น
กองทุนรวมที่มีกําหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณา
ระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทนุ ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในชว่งระยะเวลาเดยีวกัน ซึง่กองทนุรวมเปิดให ้
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุเทา่นัน้ 
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ความใน (2) วรรคหนึง่ มใิหนํ้ามาใชบ้ังคับกบักองทนุรวมทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณาแลว้ มคีวาม
เชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่การเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู ่
เนือ่งจากกองทนุรวมยังคงมทีรัพยส์นิคงเหลอืทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งอยา่งเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วย
ลงทนุทีเ่หลอือยูจ่ะไมไ่ดรั้บผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 

ความใน (2) วรรคหนึง่ และวรรคสอง มใิหนํ้ามาใชบ้งัคับกบักองทนุรวมดังนี ้

(ก) กองทนุรวมตลาดเงนิ 

(ข) กองทนุรวมหน่วยลงทนุ 

(ค) กองทนุรวมฟีดเดอร ์

(ง) กองทนุรวมดัชน ี

(จ) กองทนุรวมอทีเีอฟ 

22.1.2 บรษัิทจัดการจะดําเนินการเลกิกองทุนรวมเมื่อปรากฏขอ้เท็จจรงิที่บรษัิทจัดการกองทุนรวม
พจิารณาแลว้มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 22.1.1 (2) 
(ก) และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม ทัง้นี้ ใหนํ้าความในขอ้ 22.1.1 
(2) วรรคสามและวรรคสีม่าใชบ้งัคับโดยอนุโลม”  

22.1.3. เมือ่ไดรั้บความเห็นชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกึง่หนึง่ของจํานวน
หน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการ 

22.1.4 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาเลกิโครงการ หรอืดําเนนิการอืน่ใด ในกรณีทีม่ลูคา่หน่วย
ลงทนุทีจํ่าหน่ายไดค้รัง้แรกของกองทุนนอ้ยกวา่ 400 ลา้นบาทหรอืตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ เพือ่
ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

22.1.5. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทุนรวมเพื่อผู ้
ลงทนุท่ัวไป หากปรากฏวา่  

(1) บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่เกนิกวา่หนึง่ใน
สามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนั้น เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(2) ในกรณีทีป่รากฏพฤตกิารณ์วา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมดําเนนิการใด ๆ หรอืบคุคลใดถอืหน่วยลงทุน
โดยรูเ้ห็นหรอืตกลงกับบุคคลอืน่ อันเป็นการปกปิดหรอือําพรางลักษณะทีแ่ทจ้รงิในการถอืหน่วยลงทุน
ของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดทีป่ระสงคจ์ะถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วย
ลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไป  

(3) มีการแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิท
จัดการกองทนุรวมทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ 
หรอืคําสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอํานาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว 

(4) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษัิทจัดการกองทุนรวมมไิดป้ฏบิัตหิรือดูแลใหม้ีการปฏบิัตติาม
หลักเกณฑเ์กีย่วกบัการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไปตามทีก่ําหนด 

ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑใ์นการจัดสง่หรอืแจกจา่ยหนังสอืชีช้วนและการ
เสนอขายหน่วยลงทนุ  

(5) ในกรณีทีเ่ป็นกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบนั หากปรากฏขอ้เท็จจรงิวา่มผีูถ้อืหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมเป็นบคุคลอืน่ใดทีม่ใิชผู่ล้งทนุประเภทสถาบนัตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม 

(6) บรษัิทจัดการกองทนุรวมไมป่ฏบิัตหิรอืไมส่ามารถดําเนนิการตามคําสั่งของสํานักงานตามหลักเกณฑ์
ทีก่ําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุ
ในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ 

22.1.6. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทนุรวม ในกรณีที่
มเีหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตัง้กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการ
ลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรอืเพื่อเป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการทรัพยส์นิ
หรอืธรุกจิของบคุคลหรอืกลุ่มบคุคลใด และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดดํ้าเนนิการแจง้ใหบ้รษัิท
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จัดการกองทนุรวมหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทําการชีแ้จง แสดงเหตผุล ขอ้เท็จจรงิ และหลักฐาน ซึง่ในกรณี
ทีไ่ม่มกีารชีแ้จง หรอืชีแ้จงแลว้แต่ไม่อาจพสิจูน์หรอืทําใหเ้ชือ่ไดว้่าการจัดตัง้กองทุนรวมเป็นการจัดตัง้
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไปอย่างแทจ้รงิ และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบ้รษัิทจัดการ
กองทุนรวมทําการแกไ้ข หรอืดําเนนิการใด ๆ และบรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนนิการตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได ้หรอืดําเนนิการแลว้แต่ไม่สามารถทําใหก้องทุนรวมเป็นกองทุน
รวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไปอยา่งแทจ้รงิ 

22.1.7. บรษัิทหลักทรัพยจ์ะเลกิกองทุนรวม เมือ่สํานักงานมคํีาสั่งเลกิกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรอื
เมือ่สํานักงานมคํีาสัง่เพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้กองทนุรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่
ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจัดตัง้และจัดการกองทนุ  

ในกรณีทีม่เีหตุจําเป็นและสมควร บรษัิทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิน้สดุลงของการ
อนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทุนรวมหรอืดําเนนิการตามหนังสอืชีช้วนโครงการ ขอ้ 5.5 “การคนืเงนิค่า
ซือ้หน่วยลงทนุ” ได ้

22.2. การดําเนนิการของบรษัิทจัดการ เมือ่เลกิกองทนุรวม :  

22.2.1 เมือ่ปรากฏกรณีตามขอ้ 22.1.1 หรอืขอ้ 22.1.2 บรษัิทจัดการจะดําเนนิการเพื่อเลกิกองทุนรวม 
ดังตอ่ไปนี ้

(1) ยุตกิารรับคําสั่งซือ้และคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตัง้แต่วันที่เกดิเหตุการณ์ตามขอ้ 22.1.1 หรอืขอ้ 
22.1.2 

(2) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที่มีชือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน 
รวมทัง้แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชน์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทัง้นี้ ภายใน 3 
วันทําการนับแตว่ันทีเ่กดิเหตกุารณ์ตามขอ้ 22.1.1 หรอืขอ้ 22.1.2 

(3) จําหน่ายทรัพย์สนิที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันที่เกดิ
เหตุการณ์ตามขอ้ 22.1.1 หรอืขอ้ 22.1.2 เพื่อรวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระทําไดเ้พื่อชําระค่าขายคนื
หน่วยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมัต ิ

(4) ชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสัดสว่นจํานวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 
10 วันทําการนับแตว่ันทีเ่กดิเหตกุารณ์ตามขอ้ 22.1.1 หรอืขอ้ 22.1.2 และเมือ่ไดดํ้าเนนิการชําระคา่ขาย
คนืหน่วยลงทนุแลว้ใหถ้อืวา่เป็นการเลกิกองทนุรวมเปิดนัน้   

22.2.2 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลกิ เพราะเหตุอืน่ทีท่ราบกําหนดการเลกิกองทุนรวมล่วงหนา้ 
หรอืเพราะเหตคุรบกําหนดอายโุครงการ  

บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 

(1) แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ดู้แลผลประโยชน์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจง้ใหต้ลาด
หลักทรัพยท์ราบในกรณีทีห่น่วยลงทนุกองทนุรวมนัน้เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ทัง้นี ้
กอ่นวันเลกิกองทนุรวมเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 5 วันทําการ  

(2) ดําเนนิการดว้ยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทนุท่ัวไปทราบเรือ่งดังกลา่วกอ่นวันเลกิ
กองทุนรวมเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้น Website ของบรษัิทจัดการ: 
www.scbam.com หรอืวธิอีืน่ใดทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิม่เตมิ เป็นตน้  

(3) จําหน่ายทรัพยส์นิของกองทุนรวม เพื่อรวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝากประเภทกระแสรายวัน เงนิฝาก
ประเภทออมทรัพย ์และตั๋วสัญญาใชเ้งนิทีม่กีําหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมือ่ทวงถาม ใหเ้สร็จสิน้กอ่นวัน
เลกิกองทนุรวม 

23. การชําระบญัชเีมือ่เลกิกองทนุ :   

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารชําระบัญช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ําระบัญชทีีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให ้
ความเห็นชอบ เพือ่ทําหนา้ทีร่วบรวมและแจกจา่ยทรัพยส์นิทีค่งเหลอืจากการชําระหนี้สนิของกองทนุรวม
แลว้ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ทําการอย่างอืน่ตามแตจํ่าเป็นเพือ่ชําระบัญชกีองทุนใหเ้สร็จสิน้ ทัง้นี ้
ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  



กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนี ้1Y15 

21 

สําหรับค่าใชจ้่ายและเงนิค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สนิของ
กองทุนรวม และผูช้ําระบัญชจีะดําเนนิการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพยส์นิสุทธิ
เทา่ทีค่งเหลอือยูต่ามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยถอือยูต่ามหลักฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทนุ ณ วันเลกิโครงการ   

เมื่อไดช้ําระบัญชีเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูช้ําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลกิกองทุนรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมแลว้หากปรากฏว่ายังมทีรัพยส์นิคง
คา้งอยู่ใหผู้ช้ําระบัญชจัีดการโอนทรัพย์สนิดังกล่าวใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมัตจิากสํานักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 
แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วย
ลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิท
จัดการกองทนุรวม 
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