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▪ กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ได้แก่ Nomura Global Dynamic Bond Fund ในหน่วยลงทุนชนิด I
USD สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไอร์แลนด์ อยู่ภายใต้ UCITS และบริหารงานโดย Nomura
Asset Management U.K. Limited UCITS กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสรายได้และการเติบโตของเงินลงทุนผ่านการ
ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก ใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่นไม่ยึดติดกับน้ำหนักการลงทุนตามดัชนี ( unconstrained) โดยะการ
บริหารกองทุนจะใช้มุมมองมหภาค (top-down macro) และการคัดเลือกวิเคราะห์หลักทรัพย์รายตัว (bottom-up selection) โดย
พอร์ตการลงทุนจะมีการลงทุนในตราสารหนี้ รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการจัดการและบริหารพอร์ตการลงทุน
กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
▪ กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุน
กลุ่ม/บุคคล ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทั้ง 4 ชนิดก่อนการลงทุน
▪ มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด อาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าหน่วย
ลงทุนสำหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
▪ การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน มิได้ทำให้ความรับผิดของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดหน่วย
ลงทุน ทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
▪ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน รวมถึง กองทุน SCBFIN อาจลงทุน
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุนและอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่า
ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
▪ กองทุนสามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้
ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้
▪ กองทุนอาจนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง มาตรการทางการเงินในภาวะที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ รวมถึงข้อจำกัดต่างๆ
ในประเทศที่กองทุนไปลงทุน ทำให้มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรืออาจจะทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับ
เข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม : SCBFIN

▪ ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถ
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่ อมีข้อสงสัย
ให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
▪ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินลงทุนคืน
มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินที่ได้ลงทุนไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
▪ บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้ข้อ มูลในอดีตในการคำนวณค่ าสัม บูร ณ์ของค่าสัม ประสิทธิ์ส หสัมพั นธ์ ( absolute correlation
coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินที่
ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีตซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่
สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
▪ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (“กองทุน”) การเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของกองทุนหรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัท
จัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของกองทุนหรือไม่รับลงทะเบียน
การโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่ง
ปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริ ษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนิน
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
▪ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่
บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
นั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิ
ดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
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สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 5 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียดกองทุนรวม

ชื่อโครงการ

:

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม
SCB Global Fixed Income Fund (SCBFIN)

อายุโครงการ

:

ไม่กำหนดอายุโครงการ

วันที่ได้รับอนุมตั ิให้จดั ตั้ง/จัดการกองทุนรวม :

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่จดทะเบียนกองทุน

วันที่ 6 มีนาคม 2561

:

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทของกองทุน
▪ กองทุนรวมตราสารหนี้
▪ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
นโยบายการลงทุนของกองทุน
▪ กองทุนมีนโยบายเน้ นลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ นของกองทุ นรวมต่ างประเทศเพี ยงกองทุ นเดี ยว ( Feeder Fund) ได้แก่ Nomura Global
Dynamic Bond Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I USD สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนหลักบริหารโดย Nomura
Asset Management U.K. Limited จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ อยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างกระแสรายได้และการเติบโตของเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก ใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ ยืดหยุ่นไม่ยึดติดกับน้ำหนักการ
ลงทุนตามดัชนี (unconstrained) โดยการบริหารกองทุนจะใช้มุมมองมหภาค (top-down macro) และการคัดเลือกวิเคราะห์หลักทรัพย์
รายตัว (bottom-up selection) โดยพอร์ตการลงทุนจะมีการลงทุนในตราสารหนี้ รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการจัดการ
และบริหารพอร์ตการลงทุน
กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝากทั้ง ใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพ ย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ( Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/
หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน เช่น การทำสัญญา สวอป
และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ และ
อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึง
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อาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็
ได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียน
2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้าย
กองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วน ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข
ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง ( circle investment) และ
กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (cascade investment)
อนึ่ง หากในกรณีที่การลงทุนในกองทุนหลักนี้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือมี
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ ของกองทุนหลักนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียม การลงทุน
หรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นใดที่ขั ดต่อหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของกองทุน
ต่างประเทศต่ำกว่าผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลง จนอาจมีผลกระทบต่อกองทุ น หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน
หรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบ
หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน กล่าวคือ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลต่อกองทุนหลัก และ/หรือบริษัทจัดการ หรือ
ในกรณีที่มีกองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกัน และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวม
ของกองทุนหรือเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศหรือกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่นได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่ง
การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุน อีกทั้งบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) รวมถึงเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใด
นอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือเปลี่ยนแปลงการซื้อขายในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศลักเซมเบิร์ก ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ
เปลี่ยนแปลงหรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนปลายทางหากปรากฏว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดย
กองทุนปลายทางดังกล่าวเป็นกองทุนต่างประเทศที่ไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนรวมดัชนีหรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าว
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางนั้น
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ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลงพร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึง ถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที่ปรากฏเหตุ
(2) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการ เปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏ
เหตุ
(3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะ
ของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย
ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดำเนินการครั้ง
เดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยการทยอยโอนย้ายเงินลงทุนอาจส่งผลให้ช่วงระยะเวลาดังกล่าว กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการข้างต้น อย่างไรก็ตามหากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่น
ใดที่มีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลง
นโยบายการลงทุน หรือดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมได้
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน
▪ ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น จากดอกเบี้ยหรือส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าลงทุน รวมถึง
โอกาสสร้างผลตอบแทนจากแนวโน้มเงินบาทอ่อนค่าเทียบกับเงินสกุลต่างประเทศที่กองทุนล งทุน ทั้งนี้ สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาเงินกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

หมายเหตุ: กองทุนเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ แต่เนื่องจากกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่าร้อยละ
20 ของ NAV แต่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ NAV ความเสี่ยงของกองทุนจึงเป็นระดับ 5
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ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม
Q: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
A: กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปและมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังนี้
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่
1) ชนิดสะสมมูลค่า (SCBFINA) : (เปิดให้บริการ)
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total return)
2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (SCBFINR) : (เปิดให้บริการ)
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยกองทุนมุ่งหวังที่จะให้ผู้ลงทุนรั บรายได้
สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
3) ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBFIND) : (ยังไม่เปิดให้บริการ)
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล
4) ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBFINP) : (ยังไม่เปิดให้บริการ)
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล สถาบันที่บริษัทจัดการกำหนดที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
(Total return) โดยในเบื้องต้นบริษัทจัดการกำหนดให้บริการเฉพาะผู้ลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและ/หรือ กองทุนส่วนบุคคล ภายใต้
การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั้น
ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
โดยสมมติให้;
วันที่ 1
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 25,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท (ภายหลังหลักค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนและค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์) แบ่งเป็น
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 20,000,000 บาท
- หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 5,000,000 บาท
2. ดอกเบี้ยค้างรับในวันแรก 100,000 บาท

กองทุนรวม

หน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า

หน่วยลงทุน
ชนิดรับซื้อคืน
อัตโนมัติ

หน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล

หน่วย:บาท
หน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/
บุคคล

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้
หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย
และค่าธรรมเนียมซื้อขาย
หลักทรัพย์ (ถ้ามี)

25,000,000.00

20,000,000.00

5,000,000.00

0.00

0.00

ดอกเบี้ยค้างรับจำนวน 100,000
บาท

100,000.00

80,000.00

20,000.00

0.00

0.00

25,100,000.00

20,080,000.00

5,020,000.00

0.00

0.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายกองทุน

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
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กองทุนรวม

หน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(+VAT 7%)

หน่วยลงทุน
ชนิดรับซื้อคืน
อัตโนมัติ

หน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล

หน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/
บุคคล

1.07%

1.07%

0.00

0.00

(735.81)

(588.65)

(147.16)

0.00

0.00

(22.07)

(17.66)

(4.41)

0.00

0.00

(44.89)

(35.91)

(8.98)

0.00

0.00

(802.77)

(642.22)

(160.55)

0.00

0.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

25,099,197.23

20,079,357.78

5,019,839.45

0.00

0.00

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

2,500,000.0000

2,000,000.0000

500,000.0000

0.0000

0.0000

10.0396

10.0396

10.0396

0.0000

0.0000

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(+VAT 7%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
= 0.03% (+VAT 7%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
= 0.061% (+VAT 7%)
ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน

มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาทต่อหน่วย)
วันที่ 2

1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ จำนวน 30,000,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล จำนวน 2,000,000 บาท
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล จำนวน 50,000,000 บาท
2. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จำนวน 1,500,000 บาท
3. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 250,000 บาท
กองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า (บาท)

25,099,197.23

หน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า

หน่วยลงทุนชนิดรับ
ซื้อคืนอัตโนมัติ

20,079,357.78

5,019,839.45

หน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล

หน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/
บุคคล

0.00

0.00

30,000,000.00

2,000,000.00

50,000,000.00

30,000,000.00

2,000,000.00

50,000,000.00

รายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด
1.ซื้อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื้อคืน
อัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล
และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล

82,000,000.00

2.ขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดสะสม
มูลค่า

(1,500,000.00)

(1,500,000.00)

รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด (บาท)

80,500,000.00

(1,500,000.00)
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หน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายหลัง
รายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด

หน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล

หน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/
บุคคล

105,599,197.23

18,579,357.78

35,019,839.45

2,000,000.00

50,000,000.00

250,000.00

43,985.56

82,907.45

4,734.88

118,372.11

105,849,197.23

18,623,343.34

35,102,746.90

2,004,734.88

50,118,372.11

ส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จำนวน 250,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายกองทุน

หน่วยลงทุน
ชนิดรับซื้อคืน
อัตโนมัติ

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ชนิดสะสมมูลค่า = 105,849,197.23 x (18,579,357.78/105,599,197.23)
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ = 105,849,197.23 x (35,019,839.45/105,599,197.23)
ชนิดจ่ายเงินปันผล = 105,849,197.23 x (2,000,000.00/105,599,197.23)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล = 105,849,197.23 x (50,000,000.00/105,599,197.23)
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดกองทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(+VAT 7%)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(+VAT 7%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
= 0.03% (+VAT 7%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

1.07%

1.07%

1.07%

0.535%

(2,368.36)

(545.94)

(1,029.04)

(58.77)

(734.61)

(93.09)

(16.38)

(30.87)

(1.76)

(44.08)

(189.27)

(33.30)

(62.77)

(3.58)

(89.62)

(2,650.72)

(595.62)

(1,122.68)

(64.11)

(868.31)

105,846,546.51

18,622,747.72

35,101,624.22

2,004,670.77

50,117,503.80

10,518,166.3853

1,850,591.6570

3,488,137.0957

199,209.1397

4,980,228.4929

= 0.061% (+VAT 7%)
ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากซื้อ
หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืน
อัตโนมัติ จำนวน
30,000,000 บาท/10.0397
= 2,988,137.0957 หน่วย
-หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากซื้อ
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
จำนวน
2,000,000 บาท /10.0397
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กองทุนรวม

หน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า

หน่วยลงทุน
ชนิดรับซื้อคืน
อัตโนมัติ

หน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล

หน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/
บุคคล

= 199,209.1397 หน่วย
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากซื้อ
หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/
บุคคล จำนวน
50,000,000 บาท/10.0397 =
4,980,228.4929 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาทต่อหน่วย)

10.0632

10.0631

10.0631

10.0631

10.0632

2,004,670.77

50,117,503.80

วันที่ 3
1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จำนวน 3,000,000 บาท
2. มีรายการลดหน่วยจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ให้ผลู้ งทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ จำนวน 1,000,000 บาท
3. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม/บุคคล จำนวน 500,000 บาท
4. มีรายการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล จำนวน 80,000 บาท
5. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 900,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า (บาท)

105,846,546.51

18,622,747.72

35,101,624.22

1. ซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสม
มูลค่า จำนวน 3,000,000 บาท

3,000,000.00

3,000,000.00

2. รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ จำนวน
1,000,000 บาท และขายคืน
หน่วยลงทุน ชนิดบุคคล/กลุ่ม
บุคคล จำนวน 500,000 บาท

(1,500,000.00)

3. จ่ายเงินปันผล จำนวน 80,000
บาท

(80,000.00)

รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด (บาท)

1,420,000.00

3,000,000.00

(1,000,000.00)

(80,000.00)

(500,000.00)

107,266,546.51

21,622,747.72

34,101,624.22

1,924,670.77

49,617,503.80

900,000.00

181,421.64

286,123.33

16,148.60

416,306.43

รายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายหลัง
รายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด
ส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จำนวน 900,000 บาท

(1,000,000.00)

(500,000.00)

(80,000.00)
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หน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายหลัง
รายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด และส่วนเพิ่มฯ

108,166,546.51

21,804,169.36

หน่วยลงทุน
ชนิดรับซื้อคืน
อัตโนมัติ

หน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล

34,387,747.55

หน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/
บุคคล

1,940,819.37

50,033,810.23

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ชนิดสะสมมูลค่า = 108,166,546.51 x (21,622,747.72/107,266,546.51)
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ = 108,166,546.51 x (34,101,624.22/107,266,546.51)
ชนิดจ่ายเงินปันผล = 108,166,546.51 x (1,924,670.77/107,266,546.51)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล = 108,166,546.51 x (49,617,503.80/107,266,546.51)
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดกองทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(+VAT 7%)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(+VAT 7%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
= 0.03% (+VAT 7%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
= 0.061% (+VAT 7%)
ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
-หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากซื้อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
จำนวน 3,000,000 บาท/
10.0632 = 298,115.9075
หน่วย
- หน่วยลงทุนลดลงจากการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของ
ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติจำนวน 1,000,000
บาท/10.0631 = 99,372.9566
หน่วย
- หน่วยลงทุนลดลงจากการขาย
คืนหน่วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุน
กลุ่ม/บุคคล 500,000 บาท/
10.0632 = 49,685.9846 หน่วย

1.07%

1.07%

1.07%

0.535%

(2,437.54)

(639.19)

(1,008.08)

(56.90)

(733.37)

(95.13)

(19.18)

(30.24)

(1.71)

(44.00)

(193.42)

(38.99)

(61.49)

(3.47)

(89.47)

(2,726.09)

(697.36)

(1,099.81)

(62.08)

(866.84)

108,163,820.42

21,803,472.00

34,386,647.74

1,940,757.29

50,032,943.39

10,667,223.3516

2,148,707.5645

3,388,764.1391

199,209.1397

4,930,542.5083
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กองทุนรวม
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาทต่อหน่วย)

หน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า

10.1398

หน่วยลงทุน
ชนิดรับซื้อคืน
อัตโนมัติ

10.1472

10.1472

หน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล

หน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/
บุคคล

9.7423

10.1475

Q: กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด
A: 30,000 ล้านบาท
Q: กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุน ในระยะเวลาเท่าใด
A: เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยสามารถรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนในต่างประเทศได้ รวมถึงสามารถยอมรับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนและผลตอบแทนได้ในบางช่วงของการลงทุน
Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
A: ปัจจัยที่มีผลกระทบที่สำคัญ ได้แก่
1. กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนพิจารณาลงทุนนั้นอาจลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีโอกาสที่จะมีความผันผวนสูง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคา
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินก็จะส่งผลให้ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้เช่นกัน
2. กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนจะไปลงทุนนั้น จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในต่างประเทศ จึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนรวมของประเทศไทย
3. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจทำให้เงินต้นและ
ผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนตามไปด้วย
Q: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
A: กองทุนรวมนี้ไม่มีการประกันเงินลงทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น
Q: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
A: วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ เดือนกุมภาพันธ์
Q: ท่านสามารถซื้อกองทุนนี้ควบกับกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Link) ได้หรือไม่
A: ผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะชนิดสะสมมูลค่า) สามารถซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ที่ บริษัท บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์
Q: การลงทุนในรูปแบบการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Link) คืออะไร
A: การลงทุนในรูปแบบการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต คือ การที่ผู้ลงทุนขอทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัท
ประกันชีวิตจะนำเงินค่าเบี้ยประกันส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผู้ลงทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวมที่บริษัทประกัน
ชีวิตกำหนดไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่จะนำไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็นเท่าใดขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
ไว้ในกรมธรรม์ ทั้งนี้ เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่นำไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผลประกอบการ
ของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนเลือกไว้
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Q: กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุน และผลการดำเนินงานอย่างไร
A: กองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ได้แก่ Nomura Global Dynamic Bond Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I USD สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ
ข้อมูลทั่วไปของ Nomura Global Dynamic Bond Fund (กองทุนหลัก)
(แหล่งที่มาของข้อมูล : รายละเอียดของ Nomura Global Dynamic Bond Fund ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563)
ลักษณะทั่วไปของกองทุน
นโยบายการลงทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสรายได้และการเติบโตของเงินลงทุนผ่านการลงทุน
ในตราสารหนี้ทั่วโลก ใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่นไม่ยึดติดกับน้ำหนักการลงทุนตามดัชนี
(unconstrained) โดยการบริหารกองทุนจะใช้มุมมองมหภาค (top-down macro) และการ
คัดเลือกวิเคราะห์หลักทรัพย์รายตัว (bottom-up selection) โดยพอร์ตการลงทุนจะมีการลงทุน
ในตราสารหนี้ รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการจัดการและบริหารพอร์ตการ
ลงทุน

ประเทศที่จดทะเบียน

ไอร์แลนด์

วันจัดตั้งกองทุน

30 มกราคม 2558

การเปิดให้ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

ISIN

IE00BTL1GH31

Bloomberg

NGDYGIU

ดัชนีอ้างอิง (Index)

ไม่มี

Index ticker

-

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

ผู้จัดการกองทุน (Manager)

Nomura Asset Management U.K. Limited

เว็บไซต์ (website)

https://www.nomura-asset.co.uk/

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก
Management Fee

0.60%

ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง ข้อมูล
ดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซึ่งถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซ ต์ของ
บริษัทจัดการ
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ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุน
ผลการดำเนินงานของกองทุน Nomura Global Dynamic Bond Fund (กองทุนหลัก) แสดงได้ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ :
(1) ที่มา: เอกสาร fact sheet ของกองทุน Nomura Global Dynamic Bond Fund ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
(2) ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็น สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงาน
ในอนาคต
(3) กองทุน SCBFIN ได้เปลี่ยนกองทุนหลักจาก JPMorgan Funds Global Bond Opportunities Fund เป็น Nomura Global Dynamic Bond
Fund เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563
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Q: ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศนั้นเป็นอย่างไร
A: จากผลการดำเนินงานของกองทุนหลักข้างต้นอาจพิจารณาได้จากความผันผวน/ความเคลื่อนไหวของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมาได้ตามรูป (กราฟ) ดังนี้
กราฟแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Nomura Global Dynamic Bond Fund

หมายเหตุ :
1) ที่มา Bloomberg ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
2) ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็น สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานใน
อนาคต
3) กองทุน SCBFIN ได้เปลี่ยนกองทุนหลักจาก JPMorgan Funds Global Bond Opportunities Fund เป็น Nomura Global Dynamic Bond Fund
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563

ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
A: การเสนอขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท(ยกเว้นชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล ผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 1 บาท) คำนวณเป็น
หน่วยลงทุนได้ โดยนำจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)) ยกตัวอย่าง เช่น หากผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และค่าธรรมเนียมสำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนสำหรับช่วงการเสนอขายครั้งแรก เท่ากับร้อยละ 0.5 35 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเท่ากับ 10.0535 บาทต่อหน่วย โดยหากผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วย
ลงทุ น เท่ า กั บ 5,000 บาท ในช่ ว งการเสนอขายครั ้ ง แรกดั ง กล่ า ว ผู ้ ล งทุ น จะได้ ร ั บ จำนวนหน่ ว ยลงทุ น เท่ า กั บ 497.3392 หน่ ว ย
(5,000/10.0535)
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ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ “ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน*” ได้ที่ :
▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่
o ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900,
0-2544-3907, 0-2544-3909, 0-2544-3941, 0-2544-3998
และสำนักงานสาขาทุกแห่ง เวลาเปิดทำการ - 15.00 น.
o บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com และทางแอพพลิเคชั่น SCB
EASY APP เวลาเริ่มให้บริการ - 15.00 น.
▪ บลจ. ไทยพาณิชย์ โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทำการ – 15.00 น.
▪ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
(ทั้งนี้ *วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ข้างต้น หมายถึง วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทำการของ
กองทุนหลัก และ/หรือวันทำการของต่างประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือตามที่บริษัทจัดการ
ประกาศกำหนดเพิ่มเติม)
ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้




กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และช่องทางที่ธนาคารกำหนด
 ชำระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม
“ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด”
กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
 นำเช็คหรือเงินสดเข้า “บัญชีซื้อกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร
เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

049-3-13640-2

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

745-1-03912-6

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

129-3-16151-7

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

001-1-53394-0

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

777-0-05844-9

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

739-3-63018-7

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

039-6-03709-7

ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย

080-0-35101-4

ธนาคารออมสิน

000-0-43238-5

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

0001-114-005054-9

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

10-0000227-0

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

889-100822-9

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

101-1-00545-8
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ธนาคาร

เลขที่บัญชี

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

014-7-67600-1

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

80-0026905-7

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน * โดยมีมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน 1,000 บาท และมูลค่าขั้น
ต่ำคงเหลือในบัญชี 1,000 บาท(ยกเว้นชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน และ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 1 บาท) ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะชำระเงินคืนให้ผู้ลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการใน
ต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ลงทุน ตามที่ผู้ลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
ผู้ลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนได้ “ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน” ได้ที่ :
▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ในช่วงแรก ผู้ลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนได้ที่
o ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900,
0-2544-3907, 0-2544-3909, 0-2544-3941, 0-2544-3998
และสำนักงานสาขาทุกแห่ง เวลาเปิดทำการ - 15.00 น.
o บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com และทางแอพพลิเคชั่น SCB
EASY APP เวลาเริ่มให้บริการ - 15.00 น.
▪ บลจ. ไทยพาณิชย์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทำการ - 15.00 น.
▪ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
(ทั้งนี้ *วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนข้างต้น หมายถึง วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทำการของ
กองทุนหลัก และ/หรือวันทำการของต่างประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือตามที่บริษัทจัดการ
ประกาศกำหนดเพิ่มเติม)
กรณีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติแล้ว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(2) การพิจารณาจำนวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษั ทจัดการ
จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากผลตอบแทนจากการลงทุน และ/หรือเงินต้น
(3) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นโดยนำเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์
ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) หรือ กองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุนรวมตลาดเงินที่บริษัทจัดการกำหนด หรือกองทุนรวมอื่นตาม
ความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนที่รองรับจะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฎอยู่
ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
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(5) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในวันทำรายการรับซื้อคืนอัตโนมัติ จนทำให้หน่วยลงทุนที่ เหลืออยู่
ไม่เพียงพอต่อการทำรายการรับซื้อคืนอัตโนมัติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะทำรายการรับซื้อคืนอัตโนมัติหน่วยลงทุนคงเหลือทั้งหมด
โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหล าย
อย่างดังนี้
(ก) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถูกคำสั่งยึดหรืออายัดหน่วยลงทุนโดยผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ถูกคำสั่งยึดหรืออายัดดังกล่าวเท่านั้น
(ข) กรณีที่หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนติดภาระจำนำอยู่ บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้ งนี้เฉพาะ
หน่วยลงทุนในส่วนที่ติดภาระจำนำดังกล่าวเท่านั้น
(ค) กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งนั้นๆ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกความเห็นชอบให้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นได้ เว้นแต่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมและ
อนุญาตเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
ในกรณีวันที่กำหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือตรงกับวันหยุดของประเทศที่กองทุนลงทุน
(กรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ) หรือเป็นวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป
Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
A: บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือ
หน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของ
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการ
กำหนด
(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อ หน่ว ยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็ นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้ง ต่อ
กฎหมายต่าง ๆ
(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความ
น่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ
(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4
คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต
(ฉ) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(“กองทุน”) การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ
หรือปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัท
จัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
17

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม : SCBFIN

พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคล
ดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
(ช) บริ ษ ั ท จั ด การขอสงวนสิท ธิ ป ฏิ เสธคำสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ของผู ้ล งทุน หากการสั ่ ง ซื ้ อ ดัง กล่ า วขั ดกั บ หลัก เกณฑ์ ข องสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัท
จัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
Q: กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ ซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร
A: การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้ว
ได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุ น
บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถู กต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่ ง
สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้น ต่างจากราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
ทั้งนี้ การเลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ที่สำนัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง
บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้ อหรือ
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนตาม (ก) (ข)
หรือ (ค) สามารถกระทำไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน
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(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่ อ
กองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อ
ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงิน
จากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ กา ร
ควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังต่อไปนี้
1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ ยนให้ บริษัท จัด การกองทุนรวมรายอื่ นเข้า บริห ารจัด การกองทุ นรวมภายใต้ก ารจัด การของตนอั น
เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การ
เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
(6) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุน ที่ระบุไว้ในข้อผูกพันข้อ 22.1.1 (2)
ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่งข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการ
และหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือ
เพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการ
ชั่วคราว ตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทั้งนี้ ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้
Q: วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร
A: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและออกได้ ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการ
จะอนุญาตเป็นอย่างอื่น โดยผู้ถือหน่วยสามารถติดต่อที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ซึ่งสามารถรับคำสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุน หรือเป็นผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุน หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือช่องทางให้บริการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด
ตามกำหนดการและช่องทางที่สอดคล้องกับการทำรายการสั่งซื้อ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้ หากบริษัทจัดการ
เปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ
และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และ
สำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการก่อนการเปลี่ยนแปลงการให้บริการดังกล่าว ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
Q: กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร
A: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) การโอนหน่วยลงทุ นตามคำสั ่งศาลหรือ โดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไม่ร วมถึงกรณีที่ผู้ลงทุ น ที่เ ป็น บุค คลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้น
ไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกันและปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น)
(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้
ทั้งนี้ ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่ได้เป็น
ผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อม
คำขอโอนหน่วยลงทุน และชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน พร้อมหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
รับคำขอโอนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
อนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (“กองทุน”) การรับลงทะเบียนการโอนหน่วย
ลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะลงทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้
นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเม ริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืน หน่วยลงทุน ได้
จากช่องทางใด
A: บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ใน Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com หรืออื่น ๆ
(ถ้ามี) ทุกวันทำการ
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สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
A: บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการ
ซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่ง
หนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ส่วนในกรณีการทำรายการ
ภายหลังช่วงเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบยืนยันการทำรายการดังกล่าว ใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขาย/
รับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือใบเสร็จรับเงิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณ
มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
อนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไข
A: สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ:
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท
จัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
Q: ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม
A: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจั ดการจะทำการติดประกาศ ณ ที่ทำ
การของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
Q: กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
A: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำส่งข้อร้องเรียนมาได้ที่
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2777-7777 กด 0 กด 6
• สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000
• ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-1962 / 0-2470-1523 โทรสาร 0-2470-1996-7
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม และการฝ่าฝืนหรือการไม่
ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยใน
กรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ
Q: การระบุภูมิลำเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย?
A: ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็ น
ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
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บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
A: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์
ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการจำนวนทั้งหมด 387 กองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม เท่ากับ 922,736,721,641.87 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)
o รายชื่อคณะกรรมการจัดการ
1. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส
3. นายอาชวิณ อัศวโภคิน
4. นางปิ่นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์
5. นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์
6. ดร.พูนศักดิ์ โล่สุนทร
7. นางสาวมยุรา ถิ่นธนสาร
8. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร
9. นายวโรฤทธิ์ จีระชน
10. นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว
11. นางสาวอรวี อุดมพาณิชย์
12. นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์
13. นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์
14. นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล
15. นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
16. นางสาวนภารัตน์ กาญจนสมวงศ์
17. นายปราโมทย์ เล้าสมบูรณ์
18. นางสาวอรอุมา ชีพเป็นสุข


Q:
A:

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

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Investment Officer
Chief Marketing Officer
Chief Operating Officer
Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน
Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning
Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้
Executive Director กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ
Executive Director กลุ่มวิเคราะห์การลงทุน
Executive Director กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน
Executive Director กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน
Executive Director กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน
Executive Director กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
Executive Director กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
Executive Director กลุ่มทรัพยากรบุคคล
Executive Director กลุ่มบริหารความเสี่ยง
Executive Director กลุ่มกลยุทธ์และวางแผน
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
1. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส
3. นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์
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4. ดร.พูนศักดิ์ โล่สุนทร
5. นางสาวมยุรา ถิ่นธนสาร
6. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร
7. นายวโรฤทธิ์ จีระชน
8. นางสาวจารุภัทร ทองลงยา
9. นายณัฐดนัย ประทานพรทิพย์
10. นายสถิตย์พงษ์ จันทรจิรวงศ์
11. นายไพริชน์ นิตยานุภาพ
12. นางสาวนภาพรรณ ลาภวรกิจชัย
13. นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร
14. นางสาวนิสารัตน์ ชมภูพงษ์
15. นางวิไล ชยางคเสน
16. นางสาวอิสรีย์ ภักดีไทย
17. นายปิยะภัทร์ ภัทรภูวดล
18. นางสาวศศิพิมพ์ สดแสงจันทร์
หมายเหตุ : * ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565
Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม
A: รายขื่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทุน แสดงได้ดังนี้
กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ
ลำดับ
1

ชื่อ-สกุล
นายยุทธพล วิทยพาณิชกร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วุฒิการศึกษา

บริหารกองทุน

ประสบการณ์ทำงาน

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัญชีและ
การเงิน มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ)

- Executive Director กลุ่มจัดสรร
สินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ
บลจ.ไทยพาณิชย์

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนานาชาติมหิดล

- Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน
ตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์

- คุณวุฒิพิเศษ CISA Level I,

- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน
ตราสารหนีแ้ ละบริหารเงิน
บลจ.ไทยพาณิชย์

Single License

- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์
และกลยุทธ์การลงทุน
บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้ช่วยผู้จัดการ กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ (กบข.)
- ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
บลจ.ไทยพาณิชย์
2

นางสาวนิสารัตน์ ชมภูพงษ์

บริหารกองทุน

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (การเงิน) - Director, ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุน
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (หลักสูตร ต่างประเทศ
นานาชาติ)
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level 1, CISA
Level 1

ประสบการณ์ทำงาน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จำกัด
- Senior Fund Manager, ฝ่ายการ
จัดการลงทุนมัลติแอสเซ็ท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
กสิกรไทย จำกัด
- Senior Fund Manager, ฝ่ายจัดการ
ลงทุนตราสารทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- Fund Manager, ฝ่ายจัดการลงทุน
ตราสารทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย
พาณิชย์ จำกัด
- Manager, ฝ่ายวาณิชธนกิจ
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน)
- Assistant Manager, ฝ่าย Corporate
Finance
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ
จำกัด
- Assistant Manager, ฝ่ายวาณิชธนกิจ
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน)
- Assistant Fund Manager, ฝ่ายจัดการ
ลงทุนตราสารทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

3

นางสาวปาลิดา เครือโสภณ

บริหารกองทุน

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(หลักสูตรนานาชาติ)
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ)
- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I
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- Senior Associate, ฝ่ายการลงทุนผ่าน
กองทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้จัดการกองทุน กองทุนต่างประเทศ
บลจ.ทหารไทย
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน กองทุน
ต่างประเทศ บลจ.ทหารไทย
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนการ
ลงทุน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด
(มหาขน)
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ลำดับ
4

ชื่อ-สกุล
นายวิศรุต เสกสรรพานิช

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วุฒิการศึกษา

บริหารกองทุน

ประสบการณ์ทำงาน

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์ - Senior Associate ฝ่ายการลงทุนผ่าน
มหาวิทยาลัย
กองทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์
- คุณวุฒิพิเศษ CISA Level I,
IP License, Fund Manager
License, Derivative Fund
Manager License

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการจัดการลงทุน
บลจ.เอ็กซ์สปริง
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการจัดการ
ลงทุน บลจ.เอ็กซ์สปริง
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล บล.กรุงไทย ซีมิโก้
- Wealth Management Trainee ฝ่าย
Private Banking ธนาคารไทยพาณิชย์

5

นางสาวนรินทรา ติณรัตน์สกุลชัย

บริหารกองทุน

- ปริญญาโท การจัดการการลงทุน
ICMA Centre, University of
Reading

- Associate Director ฝ่ายการลงทุนผ่าน
กองทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Manager, ฝ่ายลงทุน บริษัท เอฟ
ดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level III,

- Assistant Manager, ฝ่ายลงทุน
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ จำกัด
(มหาชน)

Fund Manager License

- Fund Manager, ฝ่ายจัดการลงทุน
ตราสารหนีต้ ่างประเทศ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- Assistant Fund Manager,
ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

6

นางสาวกันต์รพี ปธานราษฎร์

บริหารกองทุน

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level 1, CFP
Module 1, CFP Module 2, Single
license

- นักวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้าบรรษัทธนกิจ
ธนาคารกสิกรไทย
- Senior Associate ฝ่ายการลงทุนผ่าน
กองทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้จัดการกองทุน บลจ.ทาลิส
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุน
ต่างประเทศ บลจ.ทหารไทย
- เจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน ฝ่ายการ
ลงทุนต่างประเทศ บล.ทิสโก้

หมายเหตุ : * ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2565
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Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
A: ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เบอร์โทรศัพท์

1

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
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0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2,
0-2544-3874-6, 0-2544-3900,
0-2544-3907, 0-2544-3909,
0-2544-3941, 0-2544-3998
0-2305-9000
0-2659-7000
0-2648-3600
0-2648-1777
0-2638-5500
0-2659-8000
0-2695-5000
0-2680-1234
0-2857-7000
0-2697-3870
0-2618-1111
0-2629-5588
0-2223-2288
0-2646-9650
0-2080-2888
0-2672-5999
0-2088-9999
0-2352-5131-4
0-2761-9100
0-2949-1999
0-2660-6677
0-2343-9532-33
0-2658-6300
0-2658-5800
0-2861-5508
0-2207-2100
0-2266-6697
0-2056-8888
0-2658-8888
0-2205-7000
0-2820-0000
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

เบอร์โทรศัพท์

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด

0-2635-1700
0-2117-7878
0-2009-8000
0-2018-8666
0-2633-6000
0-2026-5100
0-2026-6222
0-2274-9400
0-2696-0011
0-2061-9621
0-2095-8999
0-2508-1567
0-2430-6543 กด 0

บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2128-2332-7
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2470-3207
“นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย”
Q:

ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม

A:

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นาย เทอดทอง เทพมังกร
นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
หรือ
บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตาม
ประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
27
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ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่อยู:่ ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7 – 8
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6
Website: www.scbam.com
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
 Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6
• ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงช่องทางการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังได้
ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ( Feeder Fund) ได้แก่ Nomura Global Dynamic
Bond Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I USD สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนหลักบริหารโดย Nomura Asset Management
U.K. Limited จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ อยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสรายได้และการ
เติบโตของเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดย
เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุน ที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความ
เสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
▪ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ( Market Risk ) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถควบคุมได้
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และยังสามารถปรับสัดส่วนการ
ลงทุนได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
▪ ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสารที่
กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการ ณ์แข่งขัน ความผิดพลาด
ของผู้บริหาร เป็นต้น ทำให้ผู้ลงทุนในตราสารต้องสูญเสียเงินลงทุนได้
บริษัทจัดการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุน
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : ความเสี่ยงจากตราสารหนี้ที่กองทุนรวมไปลงทุนที่
อาจจะมีการผิดนัดชำระหนี้ คือบริษัทผู้ออกตราสารหนี้นั้น ๆ ไม่สามารถนำเงินต้น/ดอกเบี้ยมาจ่ายเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดที่ต้องจ่าย โดยมี
สาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรือไม่มีสภาพคล่องพอที่จะมาจ่ายคืน เป็นต้น
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ของผู้ออกตราสาร และคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุน
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
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▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) : ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่อ้างอิงอยู่มีราคา
เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปลี่ยน
สถานการณ์ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น

▪

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง : อันเนื่องจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตัวแปรอ้างอิงเปลี่ยนไป
เช่น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน (ค่าเงิน) ปริมาณเงินไหลเข้าหรือออก (Fund Flow) ปัจจัยทาง
สังคม และปัจจัยด้านการเมือ ง เป็นต้น ดังนั้นกองทุนอาจมีค วามเสี่ ยงที่จะได้รั บ ผลตอบแทนน้อ ยลง หรือ เสียโอกาสในการได้ รั บ
ผลตอบแทนที่ดีขึ้น หากตัวแปรอ้างอิงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้ ทั้งนีก้ ่อนพิจารณาลงทุน กองทุนจะคาดการณ์ หรือ
ทำการศึกษาและวิเคราะห์ตัวแปรอ้างอิงของตราสารดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อให้กองทุนมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับผลตอบแทนตามเงื่อนไขที่กำหนด
ไว้โดยมีระดับความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เหมาะสม
- ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) : ความเสี่ยงเมื่อกองทุนต้องการนำผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ยรับในรูปกระแสเงินสด
ที่ได้รับจากตราสาร ฯ ที่ลงทุนในแต่ละงวดของกองทุน ไปลงทุนต่อ แล้วไม่สามารถได้รับอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่เท่าเดิมใน
สถานการณ์ที่อัตราผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้ มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ จะถูกนำไป
ลงทุนใหม่อีกครั้งในตราสารอื่นในราคาตลาดขณะนั้นซึ่งอาจมีอัตราดอกเบี้ยต่ำลง โดยบริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์สรรหาตราสารเพื่อ
นำกระแสเงินสดที่ได้รับจากดอกเบี้ยในแต่ละงวดไปลงทุนต่อเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทน โดยคำนึงถึงเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวม
และผู้ถือหน่วยลงทุน ให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
- ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา (Credit Risk) : ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
อันเนื่องจากภาระความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนไม่สามารถปฏิบัติ
ตามภาระที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structure note) ที่คู่สัญญา
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ Investment Grade จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด (Call Risk) : ในกรณีที่ตราสารดังกล่าวมีเงื่อนไขให้มีการเรียกไถ่ถอน
คืนได้ก่อนกำหนด Call option ไว้ล่วงหน้า ผู้ออกตราสารมีสิทธิที่จะจ่ายชำระหนี้ได้ก่อนกำหนด ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดลดลงหรือการที่อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออตราสารเพิ่มขึ้น หรือผู้ออกตราสารสามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นที่มีต้นทุนต่ำกว่ามาจ่าย
คืน (Refinancing) ทำให้กองทุนถูกบังคับให้ไถ่ถอน และเสียโอกาสในการได้รับอัตราผลตอบแทนในระดับเดิม โดยต้องนำเงินที่ได้รับคืนนั้น
ไปลงทุนใหม่ในตราสารอื่นทดแทนซึ่งอาจมีอัตราผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเดิมที่เคยได้รับ ในการนี้บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนตราสารที่
มีคุณภาพ ตลอดจนความเหมาะสมของเงื่อนไขการชำระเงินคืนของตราสารนั้น ๆ พร้อมทั้งกำหนดและเจรจาเพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนที่
ดีขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงดังกล่าวด้วย
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and political risk)
คือ ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน
ของประเทศต่าง ๆ ที่กองทุนลงทุน
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กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อกำหนด
กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ อาทิเช่น นโยบายทางการเงินเรื่องข้อจำกัดของการเคลื่อนย้ายเงินตรา
ต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนรวมที่อาจแตกต่างจากหลักเกณฑ์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อ งในการจัดตั้งกองทุนรวมของประเทศไทย เป็นต้ น ทั้งนี้ ในการพิจารณาลงทุนบริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้น ๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนของ Country risk ลงได้บ้าง

▪ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange rate risk)
คือ ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีสกุลเงินแตกต่างไปจาก
สกุลเงินที่ระดมทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนใน
ช่วงเวลานั้น ๆ ด้วย โดยอัตราแลกเปลี่ยนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะที่ลงทุนเริ่มแรก ซึ่งอาจมีผลทำ
ให้ตัวเลขรายงาน มูลค่าหน่วยลงทุนผันผวน และอาจเกิดกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนได้
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นสกุลเงินต่าง ๆ ที่แตกต่างกันและกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอั ตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินต่างประเทศนั้น ๆ เทียบกับสกุลเงินบาท ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสขาดทุนหรือ
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะส่วนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อีกทั้งการ
ทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

▪ ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือ ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุด
ทำการของประเทศไทย ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า และส่งผล
กระทบต่อการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งอาจเกิดปัญหาอันเกิดจากวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือ
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน(ถ้ามี) มีวันหยุดทำการไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย กองทุนจึงอาจประสบปัญหาความ
ล่าช้าในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กับ
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวัน
ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่าน
ทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

▪ ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้
กองทุนไม่สามารถนำเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้ครบถ้วนตามที่คาดไว้ ส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ผลตอบแทนการลงทุน
ของกองทุน
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการนำเงินลงทุนกลับประเทศของนักลงทุนต่างชาติของ
ประเทศที่กองทุนเข้าลงทุนอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ
1
2

3
4

5

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำ
กว่า 2 อันดับแรก
หน่วย CIS ตามที่ระบุในส่วนรายละเอียดโครงการ ข้อ 3.13.1
ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1
เงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ย บเท่ า เงิ น ฝากที ่ ผ ู ้ ร ั บ ฝากหรื อ ผู ้ อ อก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่
รัฐบาลเป็นประกัน
ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ < 397 วัน นับ
แต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
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อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จำกัดอัตราส่วน
ไม่จำกัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จำกัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระ
ผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ
national scale ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%
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ข้อ

6

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับ
แต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated
market
ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
(1) 10% หรือ
6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผู้ออก (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมสาขาของ ธพ.ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III
6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนา
อยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national
scale ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกำหนด)
6.1.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing
6.1.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ < 397 วัน นับ
แต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2
6.1.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
6.2.1 reverse repo
6.2.2 OTC derivatives
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ข้อ

7

ประเภททรัพย์สิน
6.3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ
3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO
เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
แก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

- SCBFIN
รวมกันไม่เกิน 5%
- Nomura Global Dynamic Bond Fund ชนิดหน่วยลงทุน
(share class) I USD (กองทุนหลัก)
กองทุนหลักอาจลงทุนใน unrated securities ได้สูงสุด 30%
ของ NAV

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ ับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
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อัตราส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชีเว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุ
โครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน คงเหลือ < 6 เดือน
ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ > 1 ปี
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ข้อ

2

3
4
5

6

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้
มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมาย
กำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMAและมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &
hold ที่ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)
reverse repo
ไม่เกิน 25%
securities lending
ไม่เกิน 25%
total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ
รวมกันไม่เกิน 15%
ลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ศุกูก หรือ
Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 :
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating
derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลด
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
ความเสี่ยง (hedging)
6.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง
global exposure limit
(non-hedging)
6.2.1 กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน1
จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดย
ต้องไม่เกิน 100% ของ NAV (รายละเอียดของการคำนวณ ให้
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด)
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ข้อ

7

ประเภททรัพย์สิน

ทรัพย์สิน ดังนี้
7.1 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
7.2 ตราสาร Basel III
7.3 derivatives ที่มี underlying เป็นตราสารตามข้อ 7.1 - 7.2

อัตราส่วน (% ของ NAV)
6.2.2 กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้อน2
จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดย
มูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของกองทุนต้อง
เป็นดังนี้
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุน
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex
strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่มีความซับซ้อน (exotic derivatives)
(รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่
สำนักงานประกาศกำหนด)
ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

**หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit
1,2

รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุกูก ของ
ผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)
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อัตราส่วน (% ของ NAV)
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial
liability)1 ของผูอ้ อกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออก
ตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
บัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำ
มูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทาง
การเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทาง
การเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และใน
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน
1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้
ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการ
ยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่
ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่าinvestment
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ข้อ

2

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่
กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคล
ดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น สมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ
บุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในกรณีดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นที่ บลจ.เดียวกันเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

หมายเหตุ :

1

2

หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial
Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร
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ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุ น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุน
ของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตารางเปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนของทรัพย์สินที่กองทุนมุ่งเน้นลงทุนตามหลักเกณฑ์กองทุนไทยกับกองทุนหลัก
SCBFIN

Nomura Global Dynamic Bond Fund

ประเภทกองทุ น ตามนโยบายการลงทุ น : กองทุ น รวมตราสารหนี้
(มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มีการลงทุนในตราสารหนี้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) กองทุนมีนโยบายลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder
Fund) โดยกองทุ น มี net exposure ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม
ต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มู ล ค่ า ทรั พ ย์ ส ิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น และมี ก ารลงทุ น ที ่ ส ่ ง ผลให้ ม ี net
exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

37

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสรายได้และการเติบโตของเงินลงทุน
ผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก ใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่นไม่
ยึ ด ติ ด กั บ น้ ำ หนั ก การลงทุ น ตามดั ช นี (unconstrained) โดยการ
บริหารกองทุนจะใช้มุมมองมหภาค (top-down macro) และการ
คัดเลือ กวิเคราะห์หลัก ทรั พย์ร ายตั ว (bottom-up selection) โดย
พอร์ตการลงทุนจะมีการลงทุนในตราสารหนี้ รวมถึงตราสารอนุพันธ์
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการจัดการและบริหารพอร์ตการลงทุน
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
รายการที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่
ประมาณการได้*****
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)
1.4 ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน
(Cost of providing the insurance)
1.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)**
 การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
 การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย

ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
 ค่าสอบบัญชี (Auditing fee)

▪ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ****

อัตราตาม
โครงการ*

เรียกเก็บจริง*
(29 กุมภาพันธ์ 2563)

เรียกเก็บจริง*
(28 กุมภาพันธ์ 2564)

เรียกเก็บจริง*
(28 กุมภาพันธ์ 2565)

ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 3.21

1.04
1.04

1.02
1.02

1.02
1.02

ไม่เกิน 2.68
ไม่เกิน 2.68
ไม่เกิน 0.11
ไม่เกิน 0.11
ไม่มี

0.91
0.91
0.04
0.07
ไม่มี

0.91
0.91
0.04
0.07
ไม่มี

0.91
0.91
0.04
0.07
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกิน 2.68
ไม่เกิน 0.27
ของจำนวนเงินทุน
ของโครงการ

0.02

0.00

0.00

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกิน 0.27***

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

0.02
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการ
ตามที่จ่ายจริง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่ได้
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จริงทั้งหมด*****
- ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกิน 3.21
1.04
1.02
1.02
- ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ไม่เกิน 3.21
1.04
1.02
1.02
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
ตามที่จ่ายจริง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
(Trading cost)
* ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
** เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1.1 – 1.5 จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมรวมของกองทุน
*** ทั้งนี้ ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 0.27 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในแต่ละวัน
**** ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
***** ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นโดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่าย ตามที่
ได้ระบุไว้ในโครงการ
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รายการที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-End Fee)**
(1) ชนิดสะสมมูลค่า
▪ กรณี ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว
▪ กรณี ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
(Unit-Linked)
(2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-End Fee)**
(1) ชนิดสะสมมูลค่า
▪ กรณี ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว
▪ กรณี ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
(Unit-Linked)
(2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(Switching Fee)**
(1) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
(Switching In)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
(2) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
(Switching Out)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือ
ครองที่กำหนดไว้ในโครงการ (Exit Fee)
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการ
สั่งซื้อหรือสั่งขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(เก็บเข้ากองทุน) (Brokerage Fee)***
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

อัตราตาม
โครงการ*

เรียกเก็บจริง*
(29 กุมภาพันธ์ 2563)

เรียกเก็บจริง*
(28 กุมภาพันธ์ 2564)

เรียกเก็บจริง*
(28 กุมภาพันธ์ 2565)

ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 3.21

0.8025
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

0.8025
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

0.8025
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ไม่เกิน 3.21

0.8025

0.8025

0.8025

ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 3.21

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ไม่เกิน 3.21

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 3.21

0.8025
0.8025

0.8025
0.8025

0.8025
0.8025

ไม่เกิน 3.21
ไม่เกิน 3.21

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกิน 0.75

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ในอัตรา 10 บาท
ในอัตรา 10 บาท
ในอัตรา 10 บาท
ในอัตรา 10 บาท
ต่อหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย
1,000 หน่วย
1,000 หน่วย
1,000 หน่วย
* ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
** ค่าธรรมเนียมการขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
รายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป
*** ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อหลักทรัพย์
หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนต่างประเทศ
NOMURA GLOBAL DYNAMIC BOND FUND - IUSD(NGDYGIUID)
เงินฝากธนาคาร
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB22422G)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB22513A)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB22311AC)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB22624BS)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB22408B)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB22325E)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWTHBUSD22311BH)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB22624FD)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWTHBUSD22311BB)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWTHBUSD22311BN)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWTHBUSD22311BX)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWTHBUSD22311CD)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB22624DU)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWTHBUSD22624AT)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWTHBUSD22311DK)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWTHBUSD22325AK)
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินอื่น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
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มูลค่า
ร้อยละของมูลค่า
ตามราคาตลาด
ทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
(%)
4,885,164,910.70
94.86%
4,885,164,910.70
94.86%
4,885,164,910.70
94.86%
48,586,482.28
0.94%
48,586,482.28
0.94%
85,920,898.99
1.67%
34,428,688.97
0.67%
14,909,780.88
0.29%
13,934,599.19
0.27%
9,554,872.00
0.19%
8,164,235.33
0.16%
3,047,887.75
0.06%
1,931,177.14
0.04%
1,207,498.85
0.02%
1,093,842.89
0.02%
604,798.81
0.01%
392,669.58
0.01%
173,667.27
0.00%
(330,684.40)
(0.01%)
(356,633.03)
(0.01%)
(1,093,795.24)
(0.02%)
(1,741,707.00)
(0.03%)
299,064,158.00
5.81%
(168,906,388.13)
(3.28%)
5,149,830,061.84
100.00%
10.7019
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รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
กลุ่มของตราสาร

มูลค่าตามราคาตลาด

(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือ
กระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็น
ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับ
อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment
grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน

%NAV

-

-

48,586,482.28

0.94

-

-

-

-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15 %NAV
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน
(คำนวณตามปีปฏิทิน ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. ของแต่ละปี)
SCBFINA

SCBFINR

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนตัดสินใจ
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ผลการดำเนินงานแบบปักหมุด
% ตามช่วงเวลา
ผลตอบแทนจากการลงทุน
SCBFINA
เกณฑ์มาตรฐาน1
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน

% ต่อปี

YTD

3 เดือน

6 เดือน

-4.58%
-

-3.62%
-

-4.49%
-

1.81%
-

1.95%
-

2.33%
-

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้ง

-3.41% 2.31%
-

n.a.
-

n.a.
-

1.72%
-

2.68%
-

n.a.
-

n.a.
-

3.68%
-

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้ง

4.09%
-

% ตามช่วงเวลา
ผลตอบแทนจากการลงทุน
SCBFINR
เกณฑ์มาตรฐาน1

% ต่อปี

YTD

3 เดือน

6 เดือน

-4.58%

-3.62%
-

-4.49%
-

-3.41% 2.31%
-

n.a.
-

n.a.
-

1.71%
-

1.95%
-

2.33%
-

2.68%
-

n.a.
-

n.a.
-

3.68%
-

-

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

1.81%

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน

-

1 ปี

3 ปี

4.09%
-

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
1
ไม่มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

❖ SCBFINA เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (maximum drawdown) คือ -11.62%
❖ SCBFINR เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (maximum drawdown) คือ -11.63%
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)

PTR =

Avg. NAV
PTR =

1,550,648,501.00
7,271,250,508.91

PTR =

0.21

หมายเหตุ : PTR คำนวณจากมูลค่าทีน่ ้อยกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน PORT
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภท
เงินฝากธนาคาร

ผู้ออก

ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
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วันครบกำหนด

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
TRIS Rating
FITCH Rating
AA+(tha)
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มูลค่าหน้าตั๋ว

มูลค่าตามราคาตลาด
-

48,586,482.28

Fitch Ratings
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย
AAA (tha)
AAA แสดงถึ ง ระดั บ ความน่ า เชื ่ อถื อขั ้ น สู ง สุ ดของอั บ ดั บ ความน่ า เชื ่ อ ถื อ
ภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอับดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบ
ให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้
แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย
F1 (tha)
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสาร
ตรงตามกำหนดเมื ่ อเปรี ย บเที ย บกั บ ผู ้ ออกตราสารหรื อตราสารอื ่ น ๆ ใน
ประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย
ฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มี
ความเสี ่ ยง “น้ อยที ่ สุ ด ” เมื ่ อเปรี ยบเทีย บกับ ผู้ ออกตราสารอื่ นในประเทศ
เดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ ำ
ประกั น โดยรั ฐ บาล ในกรณี ท ี ่ ม ี ร ะดั บ ความน่ า เชื ่ อ ถื อ สู ง เป็ น พิ เ ศษจะมี
สัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
F2 (tha)
แสดงถึ งระดับ ความสามารถในการชำระหนี ้ตามเงื ่ อนไขทางการเงิ นตาม
กำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นใน
ประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่ อาจ
เทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดดันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
F3 (tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงิน
ตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือ
ตราสารอื่ นในประเทศเดีย วกั น อย่ า งไรก็ ดี ความสามารถในการชำระหนี้
ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบใน
ระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า
B (tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงิน
ตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศ
ไทย ความสามารถในการชำระหนี้ ดั งกล่ าวจะไม่ แน่นอนมากขึ ้ นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น

AA (tha)
AA แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร
หรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้น
นี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้น
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
A (tha)
A แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือ
สภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรง
ตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BBB (tha)
BBB แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารอื ่ น ในประเทศไทย อย่ า งไรก็ ด ี มี ค วามเป็ น ไปได้ ม ากกว่ า การ
เปลี ่ ย นแปลงของสถานการณ์ หรื อสภาพทางเศรษฐกิ จ จะมี ผลกระทบต่ อ
ความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงิน
เหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่
สูงกว่า
BB (tha)
BB แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรา
สารอื ่ น ในประเทศไทย การชำระหนี ้ ต ามเงื ่ อ นไขของตราสารเหล่ า นี้
ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการ
ชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจในทางลบ
B (tha)
B แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้ออกตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้
และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่
ในระดั บ หนึ ่ ง เท่ านั ้ น และความสามารถในการชำระหนี ้ ตามกำหนดอย่าง
ต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนัน้
ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ

C (tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงิน
ตามกำหนดเวลาที่ไม่แ น่ นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื ่ นใน
ประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับ
สภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
D (tha)
แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น
หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวในระยะ
สั้นสำหรับประเทศไทย
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Fitch Ratings
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย
CCC (tha), CC (tha), C (tha)
อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่ อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถใน
การปฎิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย
เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความ
น่ า เชื ่ อถื อทุ ก อั นดั บ เพื ่ อแยกความแตกต่ า งออกจากการจั ดอันดั บ ความ
น่าเชื่อถือระดับสากลเครื่องหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อ
จากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดย
เปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)”
หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว
และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่ าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือ
ในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)”
สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับ
อันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่
จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อ ถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์”
ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับ ช่ ว ง
ระยะเวลาสั้น ๆ

D (tha)
อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่ง
กำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

Tris Rating
อันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้น
AAA
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการ
ชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจาก
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

อันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น มีอายุต่ำกว่า 1 ปี
T1
T1 ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งใน
ระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจาก
การผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับ
อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครอง
ด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
T2
T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่ แข็งแกร่งใน
ระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ

AA
AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืน
เงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
A
A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืน
เงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุร กิ จ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BBB
BBB มี ความเสี ่ ย งในระดั บ ปานกลาง บริ ษ ั ทมี ความสามารถในการชำระ
ดอกเบี ้ ย และคื น เงิ น ต้ น ในเกณฑ์ ท ี ่ เ พี ย งพอ แต่ ม ี ค วามอ่ อ นไหวต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับสูงกว่า

T3
T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับ
ได้
T4
T4 ผู ้ ออกตราสารหนี ้ ม ี ความสามารถในการชำระหนี ้ ร ะยะสั ้ นที ่ ค่ อนข้าง
อ่อนแอ
อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ใน
ตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดย
ไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศ
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Tris Rating
อันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้น
BB
BB ความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืน
เงิ นต้ นในเกณฑ์ ต่ ำ กว่ า ระดั บ ปานกลาง และจะได้ ร ั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

อันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น มีอายุต่ำกว่า 1 ปี
นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังกำหนด "แนวโน้มอันดับเครดิต" (Rating Outlook)
เพื่อสะท้อนความเป็ นไปได้ของการเปลี่ย นแปลงอั นดั บ เครดิตของผู ้ ออก
ตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาส
ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ในอนาคตของ ผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้
ทั ้ ง นี ้ แนวโน้ ม อั นดั บ เครดิตที ่ ออกให้ แก่ หน่ ว ยงานหนึ ่ งๆ จะเที ย บเท่ากับ
ความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้นๆ แนวโน้ม อันดับเครดิตแบ่ง
ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่
Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
Stable
หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

B
B ความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการ
ชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ
C
C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการ
ชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่
เอื ้ ออำนวยทางธุ ร กิ จ เศรษฐกิ จ และสิ ่ ง แวดล้ อมอื ่ นๆ อย่ า งมากจึ ง จะมี
ความสามารถในการชำระหนี้ได้
D
D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถ
ชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อ
จำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คำเตือน / ข้อแนะนำ
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงค วามถูกต้อง
ของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
▪ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรั พย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการกองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่ทางเว็บไซต์
www.scbam.com
▪ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพัน
ในการชดเชยผลขาดทุ นของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
▪ ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
▪ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความเหมาะสมของการ
ลงทุนโดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
คำเตือนหรือคำแนะนำตามประกาศอื่น
▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
▪ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันเกิดจาก
นโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน เพื่อให้เ กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุ นของทั้ ง กองทุ นรวมต้ น ทางและกองทุ นรวมปลายทาง โดยผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ นสามารถสอบถามข้อ มู ลเพิ ่ม เติม ได้ ที่
www.scbam.com
▪ บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่ สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติดประกาศ ณ ที่
ทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบ
ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
▪ ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุน เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดู
บัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
▪ ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่
ได้รับอนุมัติจากสำนักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
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รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม
คำจำกัดความ / คำนิยาม :
โครงการ หรือ โครงการจัดการ หรือ โครงการจัดการกองทุนรวม
หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม
กองทุน หรือ กองทุนรวม
หมายถึง กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม
หน่วยลงทุน
หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม
ชนิดหน่วยลงทุน
หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม มี 4 ชนิด คือ
1. ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBFINA)
2. ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : SCBFINR)
3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : SCBFIND)
4. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (ชื่อย่อ : SCBFINP)
หนังสือชี้ชวน
หมายถึง หนังสือชี้ชวนที่มีรายละเอียดตามที่กำหนด โดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
แบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
บริษัทจัดการ
หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
วันทำการ
หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
หมายถึง วันทำการตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทำการของกองทุน
หลัก และ/หรือวันทำการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และ/
หรือตามที่บริษัทจัดการกำหนด
วันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
หมายถึง ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่กำหนดให้เป็นวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
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มูลค่าหน่วยลงทุน
หมายถึ ง มู ล ค่ าทรั พย์ สิ นสุทธิ หารด้ วยจำนวนหน่ วยลงทุ นที่ จำหน่ ายได้ แล้วทั ้ งหมด เมื ่ อ สิ ้นวันทำการที่
คำนวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน
หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
การแก้ไขราคาย้อนหลัง
หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง โดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน
การชดเชยราคา
หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู ้ซื ้อหรือผู้ ขายคื นหน่ว ยลงทุนที ่ม ีราคาหน่วยลงทุ น ไม่
ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สำนักงาน / สำนักงาน ก.ล.ต. / สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทจดทะเบียน
หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทย
บริษัทขึ้นทะเบียน
หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ
ตลาดหลักทรัพย์
หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถาบันการเงิน
หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน
สมาคม
หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการการ
ลงทุน
กลุ่มกิจการ
หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบ
การเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีการจัดทำงบการเงินรวมให้พิจารณาตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดที่ส่งต่อกระทรวงพาณิชย์
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ราคาซื้อ
หมายถึ ง ราคาที่ กองทุ นชำระให้แก่ คู ่ สั ญญาอี กฝ่ายหนึ ่งเป็นค่ าซื ้อ หลั กทรั พย์ หรื อตราสารแห่งหนี ้ ตาม
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
มูลค่าธุรกรรม
หมายถึง ราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน จนถึงวันที่มี
การคำนวณ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (exchange traded fund)
หมายถึง กองทุนรวมเปิดที่โดยทั่วไปบริษัทจัดการกองทุนรวมจะขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะกับผู้
ลงทุนรายใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง
และจัดให้มีตลาดรอง (organized market) สำหรับการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนใดๆ
มติพิเศษ
หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติเสียงข้างมาก
หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
คำอธิบายศัพท์เรื่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายคำย่อและความหมายของคำย่อ รวมถึง
คำศัพท์ที่ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
คำศัพท์

คำอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิช าชี พ
บัญชีกำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม

“กองทุนรวมเปิด”

กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุน CIS ต่างประเทศ”

กองทุ น ที ่ จ ั ด ตั ้ ง ขึ ้ น ตามกฎหมายต่ า งประเทศซึ ่ ง มี ล ั ก ษณะเป็ น
โครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่
ไม่ ร วมถึ ง กองทุ น property และกองทุ น infra ที ่ จ ั ด ตั ้ ง ขึ ้ น ตาม
กฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” ก อ ง ท ุ น exchange traded fund ท ี ่ จ ั ด ต ั ้ ง ข ึ ้ น ต า ม ก ฎ ห ม า ย
ต่างประเทศ
“กองทุน infra”

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศต่างๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุ น โครงสร้ า งพื ้ น ฐานที ่ จ ั ด ตั ้ ง ขึ ้ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนอง
เดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
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โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่น
ใด
“กองทุน property”

กองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ท ี ่ อ ยู ่ ภ ายใต้ บ ั ง คั บ ประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี่ยง”

การลดความเสี ่ ย งที ่ อ าจเกิ ด ขึ ้ น จากการลงทุ น โดยการเข้ า เป็ น
คู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
1. ไม่ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ หาผลประโยชน์ โ ดยการเก็ ง กำไร
(speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ย งเฉพาะของทรัพย์สิน
ที่ต้องการลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี้
1. เงิ น ฝาก เงิ น ฝากอิ ส ลามหรื อ ตราสารอื ่ น ที ่ ม ี ล ั ก ษณะทำนอง
เดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรั พ ย์ ท ี ่ อ อกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม”

ข้ อ ตกลงที ่ เ ป็ นไปตามหลั ก ชะรี อ ะฮ์ (Shariah) และมี ล ั ก ษณะที่
เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝาก
สามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับ
ฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์”

ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน”

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี้
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พั น ธบั ต ร B/E P/N ศุ ก ู ก หรื อ หุ ้ น กู ้ ที ่ ก ระทรวงการคลั ง หรื อ
กองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
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“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที ่ ม ี รู ป แบบทำนองเดี ยวกั บ ตราสารภาครั ฐไทยที ่ รั ฐบาล
ต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของ
รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้
ค้ ำ ประกั น แต่ ไ ม่ ร วมถึ งตราสารที ่ อ อกโดยองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นของประเทศนั้น
“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การ
กำกั บ ดู แ ลสถาบั น การเงิ น ของ Basel Committee on Banking
Supervision (Basel III)

“ตลาดซือ
้ ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ”

ศู น ย์ ก ลางหรื อ เครื อ ข่ า ยใด ๆ ที ่ จ ั ด ให้ ม ี ข ึ ้ น เพื ่ อ การซื ้ อ ขาย
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้
1. มี ก ารรวบรวมคำเสนอซื ้ อเสนอขายหลั กทรั พย์จากผู้ เสนอซื้อ
หลายรายและผู้เสนอขายหลายราย
2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับ
วิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการ
ไม่ อ าจใช้ ด ุ ล ยพิ นิ จในการจั ด การซื ้ อ ขายเป็ นประการอื ่ น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น

“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริษัทเงินทุน

“บล.”

บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.”

บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาต
ให้ทำการซื้อขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงิ นรวมที ่มีการจัดทำและเปิดเผยล่ า สุ ด
ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสั ดส่วนการถือหุ้นที่
ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“บริษัทใหญ่”

บริ ษั ท ใหญ่ ตามมาตรฐานการบัญชี เกี่ ยวกับ การจั ดทำงบการเงิน
รวม โดยพิ จารณาตามงบการเงิ นรวมที ่ ม ี ก ารจั ด ทำและเปิ ด เผย
ล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือ
หุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

“แบบ filing”

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์”

ใบแสดงสิ ท ธิ ใ นผลประโยชน์ ท ี ่ เ กิ ด จากหลั ก ทรั พ ย์ อ ้ า งอิ ง ซึ่ ง
กำหนดให้ เ ป็ น หลั ก ทรั พ ย์ ต ามประกาศคณะกรรมการกำกั บ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ว ่ า ด้ ว ยการกำหนดประเภท
หลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
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“ผู้มีภาระผูกพัน”

ผู้ที่มีภาระผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้
ออก ผู ้ ส ั ่ งจ่ า ย ผู ้ รั บ รอง ผู ้ รั บ อาวั ล ผู ้ ส ลั ก หลั ง หรื อ ผู ้ ค ้ ำ ประกัน
แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื้อขาย derivatives”

ศูนย์ซื้อขายดังนี้
1. ศู น ย์ ซ ื ้ อ ขาย derivatives ที ่ ไ ด้ ร ั บ ใบอนุ ญ าตตามกฎหมายว่ า
ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ศู น ย์ ซ ื ้ อ ขาย derivatives ซึ ่ ง จั ด ตั ้ ง ขึ ้ น และให้ บ ริ ก ารได้ ต าม
กฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน

“หน่วย CIS”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมที ่ อ ยู ่ ภ ายใต้ บ ั ง คั บ ประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื ่ อ ผู ้ ล งทุ น ทั ่ ว ไป กองทุ น รวมเพื ่ อ ผู ้ ล งทุ น ที ่ ม ิ ใ ช่ ร ายย่ อ ย
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ใน
รูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุ น โครงสร้ า งพื ้ น ฐานที ่ จ ั ด ตั ้ ง ขึ ้ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้ นฐานต่างประเทศที่ จัด ตั ้ งขึ้ นตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนอง
เดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

“หน่วย property”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ท ี ่ อ ยู ่ ภ ายใต้ บ ั ง คั บ ประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุ้นกู้ระยะสั้น”

หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้

“B/E”

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของ
กองทุนนั้น

“CIS operator”

บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ
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“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่
ลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา

“CRA”

สถาบันจัดอันดับความน่าเชือ
่ ถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับ
ความเห็ นชอบจากสำนั ก งาน เว้ นแต่ ท ี ่ ก ำหนดไว้ เป็ นการเฉพาะ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน

“credit derivatives”

derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิต
ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่าย
หนึ่งซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
เมื ่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ท ี ่ ม ี ผ ลต่ อ การชำระหนี ้ ( credit event) ของ
ทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือ
ค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event”

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุใน
ข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating”

อั น ดั บ ความน่ า เชื ่ อ ถื อ ที ่ จ ั ด ทำโดย CRA ซึ ่ ง เป็ น การประเมิ น
ความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk”

ความเสี่ยงด้าน FX

“delta”

อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับ
ราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“derivatives on organized derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives
exchange”
“discount rate”

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ใน
การคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น

“DW”

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

“foreign REIT”

กองทรั ส ต์ ห รื อ กองอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ท ี ่ จ ั ด ตั ้ ง ขึ ้ น ตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่า
กองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื่น
ใด

“FX”

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS”

ป ร ะ เ ท ศ ก ล ุ ่ ม อ น ุ ภ ู ม ิ ภ า ค ล ุ ่ ม แ ม ่ น ้ ำ โ ข ง ( Greater Mekong
Subregion) ซ ึ ่ ง ไ ด ้ แ ก ่ ร า ช อ า ณ า จ ั กร ก ั ม พ ู ช า ส า ธ า ร ณรั ฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ยนมาร์
สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม และสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุม
่ กิจการ โดยการนำอัตราส่วน
การลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน

“guarantor rating”

อั น ดั บ ความน่ า เชื ่ อ ถื อ ของผู ้ ม ี ภ าระผู ก พั น ในฐานะผู ้ ร ั บ รอง
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
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“international scale”

มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade”

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

“IOSCO”

International Organization of Securities Commissions

“IPO”

การเสนอขายตราสารต่ อ ประชาชนเป็ น การทั ่ ว ไปในครั ้ ง แรก
(Initial Public Offering)

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจั ด ทำ credit rating ในระดั บ ที ่ ใ ช้ เ ปรี ย บเที ย บ
ภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือ
โดยอ้ อ มผ่ า นการลงทุ นในตราสารหรื อ สั ญญาที ่ ใ ห้ ผ ลตอบแทน
โดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงใน
ทรัพย์สินนั้น

“Non-retail MF”

กองทุ น รวมที ่ ม ี ผ ู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น ทั ้ ง หมดเป็ น ผู ้ ล งทุ น ประเภท
สถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุ นว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด การกองทุ นรวมเพื ่ อ ผู ้ ล งทุ นทั ่ ว ไป
กองทุ นรวมเพื่ อ ผู ้ ลงทุ นที ่ ม ิใ ช่ รายย่ อย กองทุ นรวมเพื่ อ ผู ้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเ ภทแล ะล ั ก ษณะของทรั พ ย์ ส ิ น ที ่ ข ้ อ ต กลงต าม credit
derivatives อ ้ า ง อ ิ ง ถ ึ ง ( obligation category & obligation
characteristics)

“options”

สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า”
ในมาตรา 3 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ส ั ญ ญาซื ้ อ ขายล่ ว งหน้ า พ.ศ.
2546

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives

“P/N”

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration”

อายุ เ ฉลี ่ ยของทรั พย์ ส ิ นที ่ ล งทุ น ซึ ่ งได้ จากการคำนวณค่ าตาม
มาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD”

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
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“regulated market”

ศู นย์ ก ลางที ่ จั ด ช่ อ งทางการสื ่ อ สารระหว่ า งผู ้ ค ้ า เพื ่ อ ให้ เ กิ ด การ
เจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ที่
เกี ่ ยวกั บตราสารนั ้น โดยศู นย์ กลางดังกล่าวอยู่ ภายใต้การกำกับ
ดู แ ลของทางการหรื อ หน่ ว ยงานที ่ ท ำหน้ า ที ่ ก ำกั บ ดู แ ลด้ า น
หลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะทำนองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo”

ธุ ร กรรมกา รซื ้ อ โด ยมี สั ญ ญ า ขา ยค ื น ( reverse repurchase
agreement)

“SBL”

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

“securities lending”

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

“SIP”

Specific Investment Products

“SN”

ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating”

อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่น
ที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาล
ของประเทศนั้น

“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(Thai Bond Market Association)

“TSFC”

บล. ที ่ ไ ด้ รั บใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จหลั กทรั พย์ ประเภทการให้
สิ นเชื ่อเพื่ อธุ รกิจหลักทรั พย์ (Securities Finance Corporation)
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable
Subscription Right)

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : SCB Global Fixed Income Fund
1.3. ชื่อย่อ : SCBFIN
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง
1.6. การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด
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1.7. อายุโครงการ : - ปี - เดือน - วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :
บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติสิ้นสุดลง โดยจะไม่นำกองทรัพย์สิน
ไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการ โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะดำเนินการดังกล่าวโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สำคัญในกรณีดังต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน
(2) กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเนื่องจากปัจจัยอื่นใดทีท
่ ำให้
ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ
(3) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(4) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในและ/หรือต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/
หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนที่ไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดหวัง
(5) ไม่ ส ามารถสรรหาหรื อ ลงทุ น ในกองทุ น รวมต่ า งประเทศใดๆ ที ่ ม ี น โยบายการลงทุ น สอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนได้โดย
ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จำนวนเงินทุนของโครงการ : 30,000,000,000.00 บาท
2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ) :
1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวน
เงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงการหรือไม่เกิน 1,500 ล้านบาท (คิดเป็น
จำนวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 150,000,000 หน่วย) ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่ว ยลงทุนเกินจำนวน
เงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของ
โครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการ
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
2) บริษัทจัดการนำเงินไปลงทุนต่างประเทศภายใต้วงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอาจตามกฎหมาย และขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
อนึ่ง การเพิ่มหรือลด และ/หรือการโอนหรือรับโอนวงเงินรับอนุญาตให้สามารถไปลงทุนในต่างประเทศตาม
เงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลกระทบถึงจำนวนเงินทุนของโครงการซึ่งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะดำเนินการโดยไม่ขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 3,000,000,000.0000 หน่วย
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2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. SCBFINA

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท

2. SCBFINR

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท

3. SCBFIND

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท

4. SCBFINP

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1.00 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อ 2.12
2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. SCBFINA

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1,000.00 บาท

2. SCBFINR

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1,000.00 บาท

3. SCBFIND

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1,000.00 บาท

4. SCBFINP

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1.00 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อ 2.12
2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. SCBFINA

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน 1,000.00 บาท

2. SCBFINR

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน 1,000.00 บาท

3. SCBFIND

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน 1,000.00 บาท

4. SCBFINP

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน 1.00 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อ 2.12
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. SCBFINA

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

2. SCBFINR

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

3. SCBFIND

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

4. SCBFINP

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
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2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. SCBFINA

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 1,000.00 บาท

2. SCBFINR

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 1,000.00 บาท

3. SCBFIND

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 1,000.00 บาท

4. SCBFINP

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 1.00 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อ 2.12
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. SCBFINA

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

2. SCBFINR

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

3. SCBFIND

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

4. SCBFINP

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :
1. เพิ ่ ม เติ ม ข้ อ 2.5 ราคาของหน่ วยลงทุ นที ่เสนอขายครั ้งแรก : 10.0000 บาท (บวก ค่ าธรรมเนี ยมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) บวกค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี))
2. เพิ่มเติม
ปัจจุบันกำหนดขั้นต่ำ
(บาท)

สงวนสิทธิปรับเพิ่มได้
สูงสุดไม่เกิน (บาท)

2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก

1,000
(ยกเว้น SCBFINP : 1 บาท)

50,000

2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป

1,000
(ยกเว้น SCBFINP : 1 บาท)

50,000

2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน

1,000
(ยกเว้น SCBFINP : 1 บาท)

50,000

2.10 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

1,000
(ยกเว้น SCBFINP : 1 บาท)

50,000

หัวข้อ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือมูลค่าขั้นต่ำข้างต้นในอนาคตได้
(ทั ้ ง นี ้ บริ ษ ั ท จั ด การสามารถเปลี ่ ย นแปลงจำนวนหรื อ มู ล ค่ า สู ง สุ ด ดั ง กล่ า วได้ ห ากประกาศสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง) โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ผู ้ ถ ื อหน่ วยลงทุ นแล้ ว ซึ ่ งบริ ษั ทจั ดการจะแจ้ งให้ ผ ู ้ ถ ื อหน่ วยลงทุ นทราบล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 30 วั นก่ อนวั น
ดำเนินการดังกล่าว (ทั้งนี้ หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันดำเนินการดังกล่าว) โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
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อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนน้อยกว่าที่
ระบุไว้ข้างต้นได้ เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ เช่น กรณีการทำ
รายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากกองทุนรวมอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของบริษัทจัดการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการ
ลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและ
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อระดมเงินออมและเงินลงทุนจากประชาชนทั่วไป นิติบุคคล และ/หรือสถาบันต่าง ๆ ที่มุ่งหวังผลตอบแทน
จากการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
เพียงกองทุนเดียว ทั้งนี้กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่ าวมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารและ/หรือหลักทรัพย์
ประเภทตราสารหนี้ในประเทศต่าง ๆ
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารหนี้
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุ นรวมที ่ ม ี นโยบายเปิ ด ให้ ม ี การลงทุ นในกองทุ นรวมอื ่ นภายใต้ บลจ. เดี ยวกั น ( Cross Investing
Fund)
- กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Nomura Global Dynamic Bond Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ไอร์แลนด์ (IRELAND)
เป็นกองทุน UCITS
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ
3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคำนวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00
3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ
- กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุน Nomura Global Dynamic Bond Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การ
ลงทุนที่ยืดหยุ่นไม่ยึดติดกับน้ำหนักการลงทุนตามดัชนี (unconstrained)
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3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :
หมายเหตุ:
บริ ษั ท จั ดการขอสงวนสิ ทธิ ที ่จะเปลี ่ยนแปลงตัวชี ้ วัดในการเปรียบเทียบตามที ่บ ริษั ทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้ งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ย วกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการ
เปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้
ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน
เวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
ได้แก่ Nomura Global Dynamic Bond Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I USD สกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนหลักบริหารโดย Nomura Asset Management U.K. Limited จดทะเบียนภายใต้
กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ อยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสรายได้และการ
เติบโตของเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก ใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่นไม่ยึดติดกับน้ำหนัก
การลงทุนตามดัชนี (unconstrained) โดยการบริหารกองทุนจะใช้มุมมองมหภาค (top-down macro) และ
การคัดเลือกวิเคราะห์หลักทรัพย์รายตัว (bottom-up selection) โดยพอร์ตการลงทุนจะมีการลงทุนในตรา
สารหนี้ รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการจัดการและบริหารพอร์ตการลงทุน
กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
ส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก
และ/หรือบัตรเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่น
และ/หรื อ หาดอกผลโดยวิ ธี การอื ่ นอย่า งใดอย่ างหนึ ่งหรื อ หลายอย่ าง ตามที ่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม
่
ประสิ ท ธิ ภาพการบริ ห ารการลงทุ น (Efficient portfolio management) และ/หรื อ การบริ ห ารความเสี ่ ยง
เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมทั้งอาจ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน เช่น การทำสัญญา สวอปและ/หรือ
สัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้
ความเห็นชอบ และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอั ต รา
แลกเปลี ่ ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับ สภาวการณ์ ในแต่ ละขณะ ซึ ่ งขึ ้ นอยู่ กั บดุล ยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน
การคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน
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นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่
ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการ
ซื ้ อ โดยมี ส ั ญญาขายคื น (Reverse Repo) โดยเป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ ที ่ ส ำนั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กำหนด
ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่
นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียน
2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วน ไม่
เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กำหนด ทั ้ งนี ้ กองทุ นปลายทางไม่ ส ามารถลงทุ นย้ อ นกลั บ ในกองทุ นต้ นทาง (circle investment) และ
กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (cascade investment)
อนึ ่ ง หากในกรณี ท ี ่ ก ารลงทุ น ในกองทุ น หลั ก นี ้ ไ ม่ เ หมาะสมอี ก ต่ อ ไป โดยอาจสื บ เนื ่ อ งจากการได้ รั บ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ ของกองทุนหลักนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลง
นโยบายการลงทุ น ลั ก ษณะกองทุ น อั ต ราค่ า ธรรมเนี ยม การลงทุ นหรื อ มี ไ ว้ ซึ ่ งทรั พย์ ส ิ นอื ่ นใดที ่ ขั ด ต่ อ
หลั ก เกณฑ์ ท ี ่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรื อ ผลตอบแทน/ผลการดำเนิ นงานของกองทุน
ต่างประเทศต่ำกว่าผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือ
ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลง จนอาจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือการ
ลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำ
ความผิดตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
หรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือการเปลี่ ยนแปลงอื่นใดที่อาจส่งผล
กระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน กล่าวคือ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลต่อ
กองทุนหลัก และ/หรือบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่มีกองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกัน และบริษัทเห็นว่า
การย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อ ผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนหรือเอื้อประโยชน์ต่อ
การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศหรือกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่นได้ ตามดุลย
พินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน
หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุน อีกทั้งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของ
หน่วยลงทุน (class) รวมถึงเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ หรือเปลี่ยนแปลงการซื้อขายในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศลักเซมเบิร์ก ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ ยนแปลงและรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าว ใน
กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ปลายทางหากปรากฏว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
สำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยกองทุ นปลายทางดั งกล่ า วเป็ นกองทุ นต่ างประเทศที ่ ไ ม่มี
วัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนรวมดัชนีหรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
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(1) มู ล ค่ า ทรั พ ย์ ส ิ น สุ ท ธิ ณ วั น ใดวั น หนึ ่ ง ลดลงเกิ น กว่ า 2 ใน 3 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ ส ิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น
ปลายทางดังกล่าว
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใด
ติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางนั้น
ในกรณีที่มูลค่าทรั พย์สิ นสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุ นไปลงทุ นลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัท
จัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลงพร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่
ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3
วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
(2) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของ
กองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดำเนิ นการให้ ส ำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วั นทำการนั บ แต่ ว ั น ที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน
รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย
ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การพิ จารณาดำเนิ นการครั ้ งเดี ยวหรื อหลายครั ้ งก็ ได้ โดยการทยอยโอนย้ายเงิ นลงทุ นอาจส่ งผลให้ช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน
ตามที ่ ระบุ ไ ว้ ใ นโครงการข้ า งต้ น อย่ า งไรก็ ต ามหากบริ ษั ท จั ด การไม่ ส ามารถลงทุ นในกองทุ นอื ่ นใดที ่ มี
นโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการขอมติผ ู้ถือหน่ ว ย
ลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมได้
ข้อมูลทั่วไปของ Nomura Global Dynamic Bond Fund (กองทุนหลัก)
(แหล่งที่มาของข้อมูล : รายละเอียดของ Nomura Global Dynamic Bond Fund ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม
2563)
ลักษณะทั่วไปของกองทุน
นโยบายการลงทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสรายได้และการเติบโตของ
เงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก ใช้กลยุทธ์การลงทุนที่
ยืดหยุ่นไม่ยึดติดกับน้ำหนักการลงทุนตามดัชนี (unconstrained) โดย
การบริหารกองทุนจะใช้ม ุมมองมหภาค (top-down macro) และการ
คัดเลือกวิเคราะห์หลักทรัพย์รายตัว (bottom-up selection) โดยพอร์ต
การลงทุ น จะมี ก ารลงทุ น ในตราสารหนี ้ รวมถึ ง ตราสารอนุ พ ั น ธ์ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการจัดการและบริหารพอร์ตการลงทุน

ประเทศที่จดทะเบียน

ไอร์แลนด์

วันจัดตั้งกองทุน

30 มกราคม 2558

การเปิดให้ซื้อและขายคืนหน่วย ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ลงทุน
ISIN

IE00BTL1GH31

Bloomberg

NGDYGIU
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ดัชนีอ้างอิง (Index)

ไม่มี

Index ticker

-

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

ผู้จัดการกองทุน (Manager)

Nomura Asset Management U.K. Limited

เว็บไซต์ (website)

https://www.nomura-asset.co.uk/

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก
Management Fee

0.60%

ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัท
จัดการ ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อ มูลดั งกล่าวเพื ่อให้สอดคล้อ งกับกองทุ นหลัก ซึ่งถือว่าได้รับ ความ
เห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ความเสี่ยงของกองทุนหลัก
- การลงทุนในตราสารหนี้ จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และการ
ปรับลดลำดับความน่าเชื่อถือ (creditworthiness) ของผู้ออกตราสาร
- กองทุนหลักจะลงทุนตราสารที่ออกโดยเอกชน และรัฐบาล โดยการเทรดผ่าน brokers หรือ investment
bank ในกรณีที่สภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย สภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้อาจลดต่ำลง และอาจส่งผลให้
ผู้จัดการกองทุนไม่สามารถขายตราสารหนี้ได้ในราคายุติธรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบกับมูลค่าเงิน
ลงทุน นอกจากนี้ ในสภาวะตลาดที่ประสบปัญหาอย่างมาก ตราสารบางตัวอาจไม่สามารถขายได้ทันท่วงที
ในราคายุติธรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบถึงความสามารถของกองทุนในการจ่ายคืนเงินให้กับผู้ลงทุนได้
- กองทุนหลักมีการใช้ตราสารอนุพันธ์ (derivatives) เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความผันผวนของราคา
และอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจส่งผลกำไรหรือขาดทุนที่มากกว่ามูลค่าเงินลงทุนได้
- อั ต ราแลกเปลี ่ ยนในตลาดมี ค วามผั นผวนสู ง อาจส่ งผลเชิ งบวกหรื อ ลบต่ อ มู ล ค่ า การลงทุ นได้ การทำ
hedging จึงมีความประสงค์เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงนี้ อย่างไรก็ดี อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงนี้ได้
เต็มประสิทธิภาพ
หมายเหตุ:
กรณีที่ข้อมูลความเสี่ยงของกองทุนหลักข้างต้นมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับกองทุนหลัก ให้ถือเอา
ข้อมูลต้นฉบับของกองทุนหลักเป็นหลัก ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจ
ลงทุน
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
มีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่น
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ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่ า ตราสารทางการเงิ น ใด ๆ นอกเหนื อ จากทรั พ ย์ ส ิ น ที ่ ร ะบุ ใ นข้ อ 13 ซึ ่ ง มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุ น
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทจัดการ
สามารถเข้ า ถึ งได้ เพื ่ อนำมาประกอบการพิ จารณาตั ด สิ นใจลงทุ นได้ อ ย่ างสม่ ำ เสมอ และมี ข้ อ มู ล ราคาที่
สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่า วต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการ
อันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณี ท ี ่ เ ป็ นการลงทุ นใน B/E หรื อ P/N ที ่ อ อกตราสารดั งกล่ าวเพื ่ อ ชำระหนี ้ ก ารค้ า B/E หรื อ P/N
ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่ าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวน
รวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้
2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives
ตามที่ระบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1
2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่
กองทุ น สามารถลงทุ น ได้ เว้ น แต่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานสากลซึ ่ ง กำหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้อง
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้
ชวนด้วย
2.2.3 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN
ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
2.2.4 ในกรณี ท ี ่ เ ป็ น SN ซึ ่ ง เสนอขายในประเทศ บลจ. ต้ อ งดำเนิ น การจั ด ให้ ม ี ข ้ อ ตกลงกั บ ผู ้ อ อก SN
ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
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2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายใน
วันทำการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสำคัญให้ผู้ออก SN คำนวณและ
แจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ความในวรรคหนึ่งไม่ นำมาใช้บ ังคับกั บกรณีที ่เป็ น SN ซึ่งขึ้นทะเบี ยนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็นหน่วย CIS
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่
1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับ
การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์
single entity limit ของกองทุนนั้น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์
product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น
(อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives ที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ซึ่งเป็นการเข้าทำ
ธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging))
1.3 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 1.
2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่
1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.2 จดทะเบียนซื้อขายใน SET
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
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6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธพ.
1.2 บง.
1.3 บค.
1.4 บล.
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธปท.
1.7 กองทุนฟื้นฟู
1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit
rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็น
ผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็น
ตั๋วที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรื อ issuer rating อยู ่ ใ นอั นดับ แรก โดยกรณี ที่ เป็ น issuer rating ต้ อ งเป็น credit
rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
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2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคา
ที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้ อ กำหนดเพิ ่ ม เติ ม ที ่ บลจ. ต้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ส ำหรั บ การลงทุ น ใน reverse repo ตามเกณฑ์ ท ี ่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่คู่สัญญา
ดังกล่าวกระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนิน
กิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื้นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ
หลักทรัพย์ที่ ธปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดำเนินการดังนี้
3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็น
หลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เป็นผู้มีภาระผูกพัน
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3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว๋ และเป็น
ตั๋วที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมี
ผลให้ บลจ. สามารถบังคับชำระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตาม
หลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นเอง
3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่
ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรื อ issuer rating อยู ่ ใ นอั น ดั บ แรก โดยกรณี ท ี ่ เ ป็ น issuer rating ต้ อ งเป็ น
credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลั ก ษณะและสาระสำคัญของสั ญญา ให้ ใ ช้ สัญญาที่ มี ลั กษณะและสาระสำคัญของสั ญญาตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืม
และให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี้ย
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1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7
1.6 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5
1.7 underlying อื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน
(spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่
ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและ
เปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณี MF ได้ ระบุ เ กี ่ ยวกั บ การลงทุ นใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที ่ จะลงทุ นไว้
อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี้
2.2.2.1 กรณี เ ป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้ อ งมี ค ู ่ ส ั ญ ญาอี ก ฝ่ า ยหนึ ่ ง เป็ น ธพ. ธนาคารที ่ มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3 ในกรณี ท ี ่ จ ะต้ อ งมี ก ารชำระหนี ้ ด ้ ว ยการส่ งมอบสิ น ค้ า เมื ่ อ derivatives สิ ้ น สุ ด ลง สิ น ค้ า นั ้ น ต้ อ งเป็ น
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็
ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้
3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือ
ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที ่ น ำมาใช้ ใ นการคำนวณ และมี ก ารคำนวณดั ช นี ใ ห้ เ ป็ น ปั จ จุ บ ั น ตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็น
อิสระ
3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก ≤ 20% ของน้ำหนักทั้งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก ≤ 35% ของน้ำหนักทั้งหมดในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองคำหรือ
น้ำมันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้
3.2.2.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้น
โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น
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3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งนี้
หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครื อของ บลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 มีการแสดงดัชนีนั้นๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.6 ในกรณี ท ี ่ เ ป็ น ดั ช นี เ งิ น เฟ้ อ ดั ช นี ด ั ง กล่ า วต้ อ งคำนวณโดยใช้ แ หล่ ง ข้ อมู ล อ้ า งอิ ง จากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้
เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุน
อาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และ
เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ในกรณี ท ี ่ บลจ. ลงทุ นใน derivatives ที ่ underlying ไม่ ใ ช่ ส ิ ่งเดียวกับ ทรั พย์ส ิ นที ่จะลดความเสี ่ ยง การ
ลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที่ 15 และ
วันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่า
ยุติธรรมภายในวันทำการถัดไป
6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะ
ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit
event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื ้อประกันความเสี ่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event
ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระ
หนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap)
หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ ม obligation ซึ่งจะมีการชำระ
ราคากั น เฉพาะในส่ ว นของสิ น ทรั พ ย์ ร ายนั ้ น แต่ ข ้ อ ตกลงจะครบกำหนดเมื ่ อ เกิ ด credit event ขึ ้ น กั บ
obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ ่ ง ได้ แ ก่ การตกลงในฐานะผู ้ ซ ื ้ อ ประกั น ความเสี ่ ย งของสิ น ทรั พย์
อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมี
ภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน
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และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะ
โอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความ
เสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้ อ งใช้ ส ั ญ ญามาตรฐานตามที ่ ก ำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association
(ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่ ม ี ข ้ อ กำหนดที ่ ท ำให้ ส ิ ท ธิ ท ี ่ ก ำหนดไว้ ใ นตราสารหนี ้ ห รื อ สั ญ ญาซื ้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที ่ credit
derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่น
ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการ
ทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสาร
ของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื่นของภาคผนวกนี้
ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ ยนมือแต่กองทุนได้
ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถ
เข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิ งจากแหล่ งข้อมูลที่เชื ่อถือ ได้ซึ่ งจัดทำตามหลักวิชาการอั นเป็ นที่
ยอมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณี ท ี ่ เ ป็ นการลงทุ นใน B/E หรื อ P/N ที ่ อ อกตราสารดั งกล่ าวเพื ่ อ ชำระหนี ้ ก ารค้ า B/E หรื อ P/N
ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1
ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวน
รวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้
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2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives
ตามที่ระบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1
2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่
กองทุ น สามารถลงทุ น ได้ เว้ น แต่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานสากลซึ ่ ง กำหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้อง
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้
ชวนด้วย
2.2.3 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN
ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
2.2.4 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นั้นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที่
น่ า เชื ่ อ ถื อ ได้ ซึ ่ งเป็ นที ่ ยอมรั บ โดยทั ่ ว ไปของธรรมเนี ยมปฏิ บ ั ต ิ ส ากล และ บลจ. ต้ อ งดำเนิ นการจั ด ให้มี
ข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการคำนวณ เดียวกับที่ใช้ในการ
คำนวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือดังกล่าว ให้ บลจ. ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน
ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการ
ถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสำคัญให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็น
มูลค่ายุติธรรมของ SN มายัง บลจ. ทันที
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายในต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็นหน่วย CIS
1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่
1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี้
1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู ่ ภ ายใต้ ก ารกำกั บ ดู แ ลของหน่ ว ยงานต่ า งประเทศที ่ ก ำกั บ ดู แ ลด้ า น
หลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS
ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิก
สามัญของ IOSCO
1.2.3 ในกรณีที่ MF หรือ PVD ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ
ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแล การออก การเสนอขาย และการจั ดการสำหรับกองทุนเพื่อ
ผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั้น
1.3 ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้
ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด
1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่ าวต้องมีการจำกัด
การกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุน
ดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำ
แท่ง)
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1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์
single entity limit ของ MF หรือ PVD นั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที่เป็น SIP
1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์
product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF หรือ PVD นั้น
1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั้น
(อั ต ราส่วนการลงทุ นใน derivatives ที ่ ค ำนวณตามประเภททรั พย์ ส ิน (product limit) ซึ ่ งเป็ นการเข้าทำ
ธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging))
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF ลงทุน ต้องเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภท
และชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ และเมื่อนำทรัพย์สินที่ไม่สามารถลงทุนได้มาคำนวณตามสัดส่วน
(pro rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของ MF ดังกล่าว
1.5 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ
ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็น
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานโดยก่อนการลงทุน บลจ.
จะจั ด ให้ ม ี ก ารเปิ ดเผยข้ อมู ล เหตุ ผ ลความจำเป็ นและค่ าธรรมเนี ยมที ่ เกี ่ ยวข้ อ งกั บ การลงทุ นในลั ก ษณะ
ดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 1
2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่
1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.2 จดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศ หรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากต่างประเทศ หรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก ของผู้รับฝากดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
3. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 2.
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในต่างประเทศ (reverse repo)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (securities lending)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี้ย
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7
1.6 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5
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1.7 underlying อื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน
(spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่
ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและ
เปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณี MF ได้ ระบุ เ กี ่ ยวกั บ การลงทุ นใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที ่ จะลงทุ นไว้
อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี้
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณี ท ี ่ จ ะต้ อ งมี ก ารชำระหนี ้ ด ้ ว ยการส่ งมอบสิ น ค้ า เมื ่ อ derivatives สิ ้ น สุ ด ลง สิ น ค้ า นั ้ น ต้ อ งเป็ น
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็
ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้
3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือ
ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที ่ น ำมาใช้ ใ นการคำนวณ และมี ก ารคำนวณดั ช นี ใ ห้ เ ป็ น ปั จ จุ บ ั น ตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็น
อิสระ
3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก ≤20% ของน้ำหนักทั้งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก ≤ 35% ของน้ำหนักทั้งหมดในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองคำหรือ
น้ำมันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้
3.2.2.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้น
โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น
3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งนี้
หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือ ของ บลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้อ งกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั้นๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
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3.5 ในกรณี ท ี ่ เ ป็ น ดั ช นี เ งิ น เฟ้ อ ดั ช นี ด ั ง กล่ า วต้ อ งคำนวณโดยใช้ แ หล่ ง ข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง จากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้
เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุน
อาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และ
เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ในกรณี ท ี ่ บลจ. ลงทุ นใน derivatives ที ่ underlying ไม่ ใ ช่ ส ิ ่งเดียวกับ ทรั พย์ส ิ นที ่จะลดความเสี ่ ยง การ
ลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที่ 15 และ
วันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่า
ยุติธรรมภายในวันทำการถัดไป
6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะ
ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit
event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื ้อประกันความเสี ่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event
ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระ
หนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap)
หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ ม obligation ซึ่งจะมีการชำระ
ราคากั น เฉพาะในส่ ว นของสิ น ทรั พ ย์ ร ายนั ้ น แต่ ข ้ อ ตกลงจะครบกำหนดเมื ่ อ เกิ ด credit event ขึ ้ น กั บ
obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ ่ ง ได้ แ ก่ การตกลงในฐานะผู ้ ซ ื ้ อ ประกั น ความเสี ่ ย งของสิ น ทรั พย์
อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมี
ภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน
และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะ
โอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความ
เสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้ อ งใช้ ส ั ญ ญามาตรฐานตามที ่ ก ำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association
(ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้
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7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่ ม ี ข ้ อ กำหนดที ่ ท ำให้ ส ิ ท ธิ ท ี ่ ก ำหนดไว้ ใ นตราสารหนี ้ ห รื อ สั ญ ญาซื ้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที ่ credit
derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อั ต ราส่ ว นการลงทุ น ในหลั ก ทรั พย์ ห รื อ ทรั พ ย์ ส ิ น อื ่ น เพื ่ อ เป็ น ทรั พ ย์ ส ิ น ของกองทุ น รวมในประเทศและ
ต่างประเทศ : บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอก
ผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จำกัดอัตราส่วน

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป

ไม่จำกัดอัตราส่วน

2.2 กรณี ม ี credit rating อยู ่ ใ นระดั บ investment ไม่เกิน 35%
grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก
3

หน่ ว ย CIS ตามที ่ ระบุ ใน ข้ อ 3.13.1 ส่ ว นที ่ 2 ข้ อ 1 ไม่จำกัดอัตราส่วน
หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือ
ผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็ น ธนาคารออมสิ น ทั ้ ง นี ้ เฉพาะเงิ น ฝากหรื อ
ตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน

ไม่เกิน 20%
หรื อ ไม่ เ กิ น 10% เมื ่ อ เป็ น การลงทุ น ใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนา
อยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด

5

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือ ศุ
กู ก ที ่ ผ ู ้ อ อกจั ด ตั ้ งขึ ้ นตามกฎหมายไทย หรื อ สาขา
ของ ธพ. ต่ า งประเทศที ่ ไ ด้ ร ั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบ
ธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ
้ อกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณี ท ี่ เป็ นตราสารที ่ มี กำหนดวั นชำระหนี้ <
397 วั น นั บแต่ ว ั นที ่ ลงทุ น และไม่ ได้ ม ี ล ั กษณะตาม
5.2.1 หรื อ 5.2.2 ผู ้ ม ี ภาระผู กพั นตามตราสารดั งกล่ าว
ต้องเป็นบุคคลดังนี้

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ำหนักของตราสารทีล
่ งทุนใน
benchmark + 5%
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5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธ น า ค า ร เ พ ื ่ อ ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์
การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื ่ อ การส่ ง ออกและนำเข้ า แห่ ง
ประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณี ท ี ่ เ ป็ นตราสารที ่ ม ี ก ำหนดวั นชำระหนี้ >
397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ใน
ระบบของ regulated market
6

ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุ
กูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั ้ นในต่ างประเทศ หรื อ ผู ้ ออกจั ดตั ้งขึ้นตาม
กฎหมายต่ า งประเทศ (แต่ ไ ม่ ร วมสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศที่ได้รั บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ใน
ประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III
6.1.2 ม ี credit rating อ ย ู ่ ใ น ร ะ ด ั บ investment
grade
(กรณี เ ป็ น การลงทุ น ในต่ า งประเทศหรื อ ผู ้ ม ี ภ าระ
ผู ก พั นมี ภู ม ิ ล ำเนาอยู ่ ต ่ า งประเทศ สามารถเลือกใช้
credit rating แบบ national scale ซึ ่ ง เป็ น ไปตาม
เกณฑ์ ท ี ่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด)
6.1.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดย
มีรายละเอียดตามแบบ filing
6.1.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ <
397 วั น นั บแต่ ว ั นที ่ ลงทุ น และไม่ ได้ ม ี ล ั กษณะตาม
6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตาม
ตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ ำ ห นั ก ของทรั พ ย์ ส ิ น ที ่ ล งทุ น ใ น
benchmark + 5%
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6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศ
ไทยเป็นสมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบั น การเงิ น ต่ า งประเทศที ่ ม ี ล ั ก ษณะ
ทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2
6.1.4 ในกรณี ท ี ่ เป็ นตราสารที ่ ม ี กำหนดวั นชำระหนี้ >
397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรื อ อยู ่ ใน
ระบบของ regulated market
6.2 ธุ ร กรรมดั ง นี ้ ที ่ ค ู ่ ส ั ญ ญามี credit rating อยู ่ ใ น
ระดับ investment grade
(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่คู่สัญญาในฐานะ
ผู ้ ม ี ภาระผู ก พั นมี ภู ม ิ ล ำเนาอยู ่ ต ่ างประเทศ สามารถ
เ ล ื อ ก ใ ช ้ credit rating แ บ บ national scale ซึ่ ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกำหนด)
6.2.1 reverse repo
6.2.2 OTC derivatives
6.3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ
2 หรื อ ข้ อ 3.13.2 ส่ ว นที ่ 2 ข้ อ 2 ที ่ จดทะเบี ยนซื้อ
ขายหรื อ อยู ่ ใ นระหว่ าง IPO เพื ่ อ การจดทะเบี ยนซื้อ
ขายในกระดานซื ้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ สำหรั บ ผู ้ ล งทุ น
ทั ่ ว ไปของ SET หรื อ ของตลาดซื ้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
7

ทรั พ ย์ ส ิ น อื ่ น นอกเหนื อ จากที ่ ร ะบุ ใ นข้ อ 1 - ข้ อ 6 รวมกันไม่เกิน 5%
(SIP)

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตรา
สารหรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

การลงทุ นในทรั พย์ สิ นของบริ ษั ททุ กบริ ษัท ที ่อ ยู่ใน
กลุ ่ ม กิ จ การเดี ย วกั น หรื อ การเข้ า เป็ น คู ่ ส ั ญ ญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ ำ ห นั ก ของทรั พ ย์ ส ิ น ที ่ ล งทุ น ใน
benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
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ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N
ที ่ น ิ ต ิ บ ุ ค คลตามกฎหมายไทย (ไม่ ร วมถึ ง สาขาใน
ต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก
ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบั นการเงินที ่ มี กฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มา
จา กค ู ่ ส ั ญ ญ า ต าม reverse repo ห รื อ securities
lending หรือ derivatives)

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้
เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน
คงเหลื อ < 6 เดื อ น ทั ้ งนี ้ เฉพาะ MF ที ่ มี
อายุโครงการ > 1 ปี

2

ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิ ธ ี ก ารที ่ ก ฎหมายกำหนด หรื อ มี เ งื ่ อ นไขให้
กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 SN (แต่ ไ ม่ รวมถึ ง SN ซึ ่ งจดทะเบี ยนกั บ TBMA
และมี ก ารเสนอขายตามหลั ก เกณฑ์ ท ี ่ ก ำหนดไว้ ใ น
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขอ
อนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให้ เ สนอขายตราสารหนี ้ ที่
ออกใหม่)
2.3 เงิ น ฝากหรื อ ตราสารเที ย บเท่ า เงิ น ฝากที ่ มี
ระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้ อ นี ้ ไ ม่ ใ ช้ ก ั บ การลงทุ น ของกองทุ น รวมปิ ด และ
กองทุ น buy & hold ที ่ ล งทุ น ใน B/E P/N SN เงิ น
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื ่ อ ให้ ท รั พ ย์ ส ิ น ดั ง กล่ า วมี อ ายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

3

reverse repo

ไม่เกิน 25%

4

securities lending

ไม่เกิน 25%

5

total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : รวมกันไม่เกิน 15%
อั ต ราส่ ว นการลงทุ น ที ่ ค ำนวณตามผู ้ อ อกทรั พย์ สิ น
หรือคู่สัญญา (single entity limit)
แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SNศุกูก
หรือ Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
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5.1 มี ล ั ก ษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้ อ 6 ใน
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู ้ อ อก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating
6

derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

6.2 การเข้ า ทำธุ รกรรม derivatives ที ่ ม ิ ใ ช่ เ พื ่ อ การ global exposure limit
ลดความเสี่ยง (non-hedging)
6.2.1 กรณี ก องทุ น ไม่ ม ี ก ารลงทุ น แบบ
ซับซ้อน1
จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุน
ใน derivatives โดยต้ อ งไม่ เ กิ น 100%
ของ NAV
(รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณา
ต า ม ห ล ั กเ กณ ฑ ์ ท ี ่ ส ำ น ั ก ง า น ป ระกา ศ
กำหนด)
6.2.2 กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้อน2
จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุน
ใน derivatives โดยมู ล ค่ า ความเสี ย หาย
สูงสุด (value-at-risk : VaR) ของกองทุ น
ต้องเป็นดังนี้
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ
benchmark
ห มา ยเ ห ตุ : “กา รล งทุ น แบบซั บ ซ ้ อ น ”
หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน
(complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที ่มี ค วาม
ซับซ้อน (exotic derivatives)
(รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณา
ต า ม ห ล ั กเ กณ ฑ ์ ท ี ่ ส ำ น ั ก ง า น ป ระกา ศ
กำหนด)
7

ทรัพย์สิน ดังนี้
7.1 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
7.2 ตราสาร Basel III
7.3 derivatives ที่มี underlying เป็นตราสารตามข้อ
7.1 - 7.2

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

**หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มี
ข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit
1 2
, รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน

1

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุ น ตราสาร Basel III
และศุกูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง
(ไม่ ร วมถึ ง ตราสารหนี ้ ภ าครั ฐ ไทยหรื อ ตราสารหนี้
ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่ เ กิ น 1 ใน 3 ของมู ล ค่ า หนี ้ ส ิ นทาง
การเงิ น (financial liability)1 ของผู ้ อ อก
ตราสารรายนั ้ น ตามที ่ เ ปิ ด เผยไว้ ใ นงบ
การเงิ น สำหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ล ่ า สุ ด
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทาง
การเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
บัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่ า สุ ด บลจ. อาจนำมู ล ค่ า หนี ้ ส ิ น ทาง
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทาง
การเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดย
ข้ อ มู ล หนี ้ ส ิ น ทางการเงิ น นั ้ น จะต้ อ งเป็ น
ข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และใน
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงิน
ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด 2 ให้ใช้อัตราส่ว นไม่
เกิ น 1 ใน 3 ของมู ล ค่ า การออกและเสนอ
ขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็น
รายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มี
การยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให ้ พ ิ จ า รณา
เป็นรายโครงการ
1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้ อ นี ้ โ ดยเป็ น ตราสารที ่ อ อกใหม่ แ ละมี
credit rating อ ย ู ่ ใ น ร ะ ด ั บ ต ่ ำ ก ว่ า
investment grade หรือไม่มี credit rating
ให้ บลจ. ลงทุ น เพื ่ อ กองทุ น ภายใต้ ก าร
จั ด การของ บลจ. รายเดี ย วกั น รวมกั นไม่
เกิ น 1 ใน 3 ของมู ล ค่ า การออกและเสนอ
ขายตราสารดั ง กล่ า วเป็ นรายครั ้ ง เว้ นแต่
กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลัก ทรัพย์ ใ น
ลั ก ษณะเป็ น โครงการ ( bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตรา
สารที่ออกโดยบุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื ่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
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6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่ง ประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถา บั น การเงิ น ระหว่ า งประเทศที่
ประเทศไทยเป็น สมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะ
ทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
2

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

- ไม่ เ กิ น 1 ใน 3 ของจำนวนหน่ ว ย CIS
ท ั ้ ง ห ม ด ข อ ง MF ห ร ื อ ก อ ง ท ุ น CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น
- อั ต ราข้ า งต้ นไม่ ใ ช้ ก ับ การลงทุ นในกรณี
ดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่
มี ล ั ก ษณะครบถ้ ว นดั ง นี ้ โดยได้ ร ั บ ความ
เห็นชอบจากสำนักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นที่
บลจ.เดี ย วกั น เป็ น ผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบในการ
ดำเนินการ

หมายเหตุ : 1 หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสาร
ดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนด
โดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ที ่ เ ป็ น ที ่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล เช่ น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรื อ
United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2

รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีก ต่อไป บริษัท
จัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) จั ด ทำรายงานโดยระบุ รายละเอี ยดเกี ่ ยวกั บ ชื ่ อ จำนวน อั ต ราส่ ว นการลงทุ นและวั นที ่ ท รั พ ย์ ส ิ น ขาด
คุ ณ สมบั ต ิ และจั ด ส่ ง รายงานต่ อ ผู ้ ด ู แ ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วั น ทำการนั บ แต่ ว ั น ที ่ เ กิ ด กรณี ด ั งกล่ า ว
ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่
ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 5.
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(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์ สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ
จำนวน อั ต ราส่ ว นการลงทุ นในทรั พย์ ส ิ นดั งกล่ า ว รวมถึ งวั นที ่ ไ ด้ จำหน่ า ยทรั พย์ ส ิ นนั ้ นออกไปหรื อ วั น ที่
ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำ
การนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้อง
จัดทำรายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สำนั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู ้ ดูแลผลประโยชน์ แล้ ว แต่กรณี ภายใน 3 วั นทำการนั บแต่วันครบ
ระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการ
ลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ ม
บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่การลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนที่กำหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน
เป็นสำคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 5.
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภท
ทรัพย์สิน (product limit) สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋ว
สัญญาใช้เงิน ตามส่วนที่ 3 ในข้อ 1
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (3) (ก)
(4) เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทำรายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับ
แต่วันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัท
จัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัต ราส่วนการ
ลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบ
ระยะเวลาดังกล่าว
ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้กับกองทุนรวมดังต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของท รั พย์สิน
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม (กองทุน buy & hold)
(2) กองทุ นรวมฟี ด เดอร์ ในส่ ว นที ่ เ ป็ นการลงทุ นในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมหรื อ หน่ ว ยของกองทุ น
ต่ า งประเทศที ่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามอั ต ราส่ ว นการลงทุ น ที ่ ค ำนวณตามความมี ส ่ ว นได้ เ สี ย ในกิ จ การที่ ลงทุ น
(concentration limit) โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
3. บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน
(concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน
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(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบ
ระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ล งทุน
เป็นสำคัญ แต่ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริ ษั ท จั ด การสามารถแก้ ไ ขอั ต ราส่ ว นการลงทุ นได้ จะจั ด ทำรายงานข้ อ มู ล เกี ่ ยวกั บ ชื ่ อ จำนวน
อั ต ราส่ ว นการลงทุ นในทรั พย์ ส ิ นดั งกล่ าว รวมถึ งวั นที ่ อ ั ตราส่ วนเป็ นไปตามที ่ ก ำหนด และจั ด ส่ งรายงาน
ดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2)
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ บริษัทจัดการจะไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สิน
ที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่า จะเป็นไปตามอัต ราส่วนการลงทุนที่กำหนด และบริษัทจัดการจะจั ด ทำ
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่งพร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และ
จัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบ
ระยะเวลาตาม (2)
4. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็น
เหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2. หรือ ข้อ 3. แล้วแต่
กรณี โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
5. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การ
ลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1 (2) หรือข้อ 2 (3) (ข) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการ
ดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุ ลยพินิจดำเนินการตามความ
เหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการ
ของบริ ษ ั ท จั ด การในเรื ่ อ งดั ง กล่ า วต่ อ สำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น และผู ้ ด ู แ ล
ผลประโยชน์ของกองทุน ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถอ
ื หน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธก
ี ารเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการแทนได้
ส่วนที่ 6 : การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่ง รายงานต่อสำนัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่ อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนา
รายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ดำเนิ น การแก้ ไ ขให้ ส ั ด ส่ ว นการลงทุ น ของกองทุ น เป็ น ไปตามนโยบายการลงทุ น หรื อ ดำเนิ น การ
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน
90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผล
ใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติ
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จากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และใน
กรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้น
เพิ่มเติม
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
- สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

ชื่อย่อ

คำอธิบายเพิ่มเติม

1. ชนิดสะสมมูลค่า

SCBFINA

เหมาะสำหรับ ผู ้ ลงทุ นที ่ต้ องการผลตอบแทนผ่าน
การเพิ ่ ม มู ล ค่ า ของหน่ ว ยลงทุ น เป็ น หลั ก (Total
return)

2. ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

SCBFINR

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยกองทุน
มุ่งหวังที่จะให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

3. ชนิดจ่ายเงินปันผล

SCBFIND

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจาก
เงินปันผล

4. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล

SCBFINP

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล นิติ
บุ ค คล สถาบั น ที ่ บ ริ ษ ั ท จั ด การกำหนดที ่ ต ้ อ งการ
สะสมผลประโยชน์ จ ากการลงทุ น (Total return)
โดยในเบื ้ อ งต้ น บริ ษ ั ท จั ด การกำหนดให้ บ ริ ก าร
เฉพาะผู ้ ล งทุ น กองทุ น สำรองเลี ้ ย งชี พ และ/หรื อ
กองทุ น ส่ ว นบุ ค คล ภายใต้ ก ารบริ ห ารของบริ ษัท
จัดการเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทั้งนี้ ในช่วงการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขาย และ/หรือให้บริการ
หน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า (SCBFINA) และชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (SCBFINR) (หากมีการเปลี่ยนแปลง
ชนิดหน่วยลงทุนที่เสนอขาย และ/หรือให้บริการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดเสนอขาย
โดยจะระบุในหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายครั้งแรก)
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หากบริษัทจัดการจะเปิดเสนอขาย และ/หรือให้บริการหน่วยลงทุนชนิดอื่น
เพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดเสนอขาย และ/หรือให้บริการ โดยจะระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง ชนิดหน่วยลงทุนข้างต้นในภายหลังได้ โดยจะ
คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
จัดการและเว็บไซต์ของผู้ส นับ สนุนการขายหรือ รั บซื้อคื นหน่วยลงทุ น (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการดังกล่ า ว
ข้างต้น บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
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5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10.00
บาท บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อ
ซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัทจัดการ ในระหว่างเวลาทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุ นที่
ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ในกรณีที่มียอดการจำหน่ายหน่วยลงทุน เท่ากับจำนวนเงินทุนของ
โครงการก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาปิดการเสนอ
ขายและดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม
กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้หรือผู้ลงทุนตั้งแต่ 2
คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้แต่สำหรับกรณีผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลนั้นผู้
ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
ทั ้ งนี ้ บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ใ ห้ บ ริ ก ารบั ญ ชี ร่ ว มเฉพาะหน่ ว ยลงทุ นชนิ ด สะสมมู ล ค่ า ชนิ ด รั บ ซื ้ อ คื น
อัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคลเท่านั้น สำหรับการเปิดให้บริการบัญชีร่วมแก่หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงิน
ปันผลนั้น หากบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์บริษัทจัด การ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุ น (ถ้ามี) รวมถึง
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ยกเลิก เปลี่ยนแปลงการให้บริการบัญชีร่ว มสำหรับ แต่ล ะชนิดหน่วยลงทุ นได้
ภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ซึ่งจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษั ท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนและใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ ผู้
ลงทุนควรทราบ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอใช้บริการกองทุนได้ที่บริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตัง้ จากบริษัทจัดการทุกวันทำการในระหว่าง
เวลาทำการ
5.2.2 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดการ
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคำขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอก
ใบคำขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตน
ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
แล้วนำเอกสารดังกล่าว ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ
ตามที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อไปยื่นที่บริษัทจัดการ
(2) มูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำ 5,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม
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5.2.2.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคำขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอก
ใบคำขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตน
ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
แล้วนำเอกสารดังกล่าว ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ
ตามที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อไปยื่นที่ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี)
(2) มูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำ 5,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม
5.2.2.3 ATM
บริ ษั ท จัดการอาจรั บคำสั ่งซื้ อหน่ วยลงทุ นผ่านบริ การธนาคารทางเอทีเอ็ ม ตามหลักเกณฑ์ เงื ่ อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่สำนักงาน
ของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ
5.2.2.4 Tele-bank
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่สำนักงาน
ของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ
5.2.2.5 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ
สำนักงานใหญ่และสำนักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่ม
ให้บริการ
5.2.2.6 Internet
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อผ่านบริการอินเตอร์เน็ต โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนและได้ขอใช้
บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่เว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ภายใต้รายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่
บริษัทจัดการกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5.2.2.7 หักบัญชี
บริษัทจัดการจะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่
ได้ยินยอมให้หักบัญชีดำเนินการขั้นตอน/วิธีการตามที่บริษัทจัดการกำหนด และได้รับการพิจารณาอนุมัติให้
สามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวได้ เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมในการซื้อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่
ระบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหัก
บัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เว้น
แต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
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5.3 การรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
5.3.1 บริษัทจัดการ
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาเสนอขาย
โดยชำระเป็ นเงิ นสด/เงินโอน หั ก บั ญ ชี เงิ นฝากธนาคารตามที ่ บ ริ ษั ท จั ด การกำหนด หรื อ เช็ ค ดราฟต์ ที่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับที่ทำการของบริษัทจัดการที่รับคำสั่งซื้อภายในวันที่สั่ งซื้อ
เท่านั้น โดยเช็ค หรือดราฟต์จะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม
"บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด"หรือบัญชีจองซื้อกองทุนอื่นที่บริษัทจัดการอาจกำหนด
เพิ่มเติมได้ในอนาคต เพื่อ (ระบุชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ) และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้หลัง เช็ค หรือดราฟต์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะออกหลักฐาน
การรับเงินและคำสั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุ นด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นโดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิ ทธิ ที ่จะปฏิเสธการสั ่ งซื ้อ หน่ วยลงทุ นหากบริ ษั ทจั ดการมิ ไ ด้รั บเงิ นค่ าจองซื ้ อหน่วยลงทุ นภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ในอนาคต
โดยไม่ ถ ื อ เป็ น การแก้ ไ ขโครงการ โดยบั ญ ชี ด ั ง กล่ า วอาจเป็ น บั ญ ชี เ งิ น ฝากของธนาคารพาณิ ช ย์ อ ื ่ นใด
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออมทรัพย์ก็ได้ ซึ่งหากมีดอกเบีย
้ รับ หรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น
ในบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน
บริษัทจัดการอาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชำระ
เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้
ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรั บชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของ
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวัน
ดังกล่าวโดยการรับชำระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสำคัญ
(2) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เต็มจำนวน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจาก
เงินดังกล่าว (ถ้ามี) เข้าบัญชี "กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม" ซึ่งเป็นบัญชีเดินสะพัด หรือ
บัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน หรือบัญชีอื่นที่บริษัทจัดการอาจ
กำหนดเพิ่มเติมได้ในอนาคต ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายครั้งแรก
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีนี้ได้ในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการ
แก้ไขโครงการ
(3) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อ
นั้นและแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท์
(4) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ผู้สั่ง ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาต
เป็นอย่างอื่น
(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
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ลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น
(6) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืน
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ
(7) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุน
ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
5.3.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงิ นค่าซื ้อหน่วยลงทุนได้ที ่ผู ้สนับ สนุ นการขายหรือรับซื้อคื นหน่ ว ย
ลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายในระยะเวลาเสนอขายโดยชำระเป็นเงินสด/เงินโอน หักบัญชี
เงินฝากธนาคารตามที่บริษัทจัดการกำหนด เช็ค ดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับ
สำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่รับคำสั่งซื้อภายในวันที่สั่งซื้อเท่านั้นในกรณีที่
ทำการสั่งซื้อเป็นเช็คหรือดราฟต์ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่เดียวกับ
วันที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของ
บริ ษ ั ท หลั ก ทรั พ ย์ จ ั ด การกองทุ น ไทยพาณิ ช ย์ จำกั ด ” และในกรณี ท ี ่ ส ั ่ ง ซื ้ อ เป็ น เช็ ค หรื อ ดราฟต์ ผ ่ า น
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่น ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อและขีดคร่อม
เฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บั ญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด”ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวันและ/หรือ
บัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้หลัง เช็ค หรือดราฟต์ ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนจะออกหลักฐานการรับเงินและคำสั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นโดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรื อช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิ ทธิ ที ่จะปฏิเสธการสั ่ งซื ้อ หน่ วยลงทุ นหากบริ ษั ทจั ดการมิ ไ ด้รั บเงิ นค่ าจองซื ้ อหน่วยลงทุ นภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ในอนาคต โดย
ไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบัญชีดังกล่าวอาจเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อื่นใด ประเภท
บัญชีกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออมทรัพย์ก็ได้ ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับ หรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้นในบัญชี
จองซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน
บริษัทจัดการอาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชำระ
เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้
ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของ
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวัน
ดังกล่าวโดยการรับชำระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่ านั้น ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสำคัญ
(2) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้เรียกเก็บเงินค่า
สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เต็มจำนวนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) เข้าบัญชี "กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม" ซึ่งเป็นบัญชี
เดินสะพัด หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน หรือบัญชีอื่นที่บริษัท
จัดการอาจกำหนดเพิ่มเติมได้ในอนาคต ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายครั้งแรก
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีนี้ได้ในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการ
แก้ไขโครงการ
(3) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะ
ดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้นและแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท์
(4) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุ นของกองทุน
เปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาต
เป็นอย่างอื่น
(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น
(6) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืน
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ
(7) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุน
ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
5.3.3 ATM
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม โดยมีวิธีการรับ ชำระและการเก็บ
รักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
5.3.4 Tele-bank
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยมีวิธีการรับชำระและการเก็บ
รักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
5.3.5 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุ นทางไปรษณีย์โดยมีวิธีการรับชำระและการเก็บรัก ษาเงินค่ า ซื้ อ
หน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
5.3.6 Internet
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ระบุไว้ในการขอใช้บริการกองทุน หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกคำ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
อาจทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ
5.3.7 หักบัญชี
บริษัทจัดการจะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่
ได้ยินยอมให้หักบัญชีดำเนินการขั้นตอน/วิธีการตามที่บริษัทจัดการกำหนด และได้รับการพิจารณาอนุมัติให้
สามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวได้ เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมในการซื้อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่
ระบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหัก
บัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เว้น
แต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวิธีการตามข้อ 5.2.2 และ 5.3 ได้ โดยบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้
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ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับ สนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงาน
ใหญ่ และสำนั กสาขาของผู ้ ส นั บ สนุ นการขายหรื อรั บ ซื ้ อ คื นหน่ ว ยลงทุ น เว็ บ ไซต์ ของบริ ษั ท จั ดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารเสนอขาย ให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
5.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
การเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณา
จัดสรรยอดการจัดจำหน่ายให้กับแต่ละสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแยก
จากกัน โดยแต่ละสำนักงานสาขาจะจัดสรรให้กับผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน”
ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนเหลือหลังจากวันเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่
สั่งซื้อพร้อมกัน และมีจำนวนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือ
ทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อ หลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทจัดการมี
สิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
หรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/
หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ไม่
ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการกำหนด
(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิ น และ/หรือ ใช้เป็น
ช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ
(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุ นรายอื่ น หรือความน่าเชื่ อถือหรือภาพลักษณ์ ของธุ รกิจจัดการลงทุ น หรือชื่อเสียงของ
บริษัทจัดการ
5.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีที่
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ง แรก หรือภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เนื่องจากจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มี
การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุน
ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือกรณีที่ มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อ
การบริหารจัดการกองทุน และ/หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถนำเงินไปลงทุ นได้ตามวัตถุประสงค์ ของ
กองทุนอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะยุติการจำหน่ายหน่วย
ลงทุนและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะชำระเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืน
45

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม
ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนหรือนำเข้าบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
(มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการได้มีการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง ประเภทเดินสะพัดหรือ
ออมทรัพย์ ซึ่งได้ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลา
เสนอขายหน่ วยลงทุ นครั ้งแรกตามสัดส่ วนของเงินค่ าซื ้อ หน่ วยลงทุ น หรื อ ดำเนินการอื ่นใดตามที่ บริษัท
จัดการเห็นควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลานั้นได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะ
ชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลานั้นให้ผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุนด้วย
5.6 ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน
5.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต
5.6.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม (“กองทุน”) การเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที ่ จะรั บ /ปฏิ เ สธที ่ จะเสนอขายหน่ ว ยลงทุ นของกองทุ นให้ แก่ บ ุ ค คลใดก็ ไ ด้ โดยบุ ค คลที ่ บ ริ ษั ท จั ด การมี
วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา
ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคล
ดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
5.6.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับ
หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้
เกิดความเสี่ยงทางกฏหมายหรือต่อชื ่อเสี ยงของบริษัทจัดการหรือกองทุ น โดยบริษัทจัดการจะคำนึ งถึ ง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะเริ่ม
เปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ งแรก ภายใน 1 เดือนนับแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังกล่าวโดยจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ ผู้ลงทุน
สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด
กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้ หรือผู้ลงทุนตั้งแต่ 2
คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้แต่สำหรับกรณีผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลนั้น ผู้
ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
ทั ้ งนี ้ บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ใ ห้ บ ริ ก ารบั ญ ชี ร่ ว มเฉพาะหน่ ว ยลงทุ นชนิ ด สะสมมู ล ค่ า ชนิ ด รั บ ซื ้ อ คื น
อัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคลเท่านั้น สำหรับการเปิดให้บริการบัญชีร่วมแก่หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงิน
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ปันผลนั้น หากบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะ
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิก เปลี่ยนแปลงการให้บริการบัญชีร่วมสำหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ได้ ภายหลัง โดยบริ ษั ทจัดการจะแจ้ งให้ ผู้ ถื อหน่ วยลงทุ นทราบล่ วงหน้า ซึ ่ งจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
6.2.1 วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่
บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ และ
สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้ งนี้ ผู้สั่งซื้อ
หน่ ว ยลงทุนสามารถสั ่งซื้ อหน่ วยลงทุนได้ใ นวั นทำการซื ้ อขายหน่ วยลงทุ นและช่ วงเวลาที่ บริ ษั ทจัดการ
กำหนด โดยให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื ้อขายนั ้น ในราคาขายหน่วยลงทุ นที่
คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
บริ ษั ท จั ดการจะจัดให้ ม ีหนั งสือ ชี้ ชวนส่ วนข้อ มู ลโครงการ ไว้ ณ ที ่ ท ำการทุ กแห่ งของบริษั ทจั ดการและ
สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจจะ
ลงทุน
(ข) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนด โดยกรอกรายละเอียดต่าง
ๆ ในใบคำขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอกใบคำขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/
หรือใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือแบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใด
ตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน แล้วนำเอกสารดังกล่าว ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้
ลงนามไว้แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนเต็มจำนวนไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ค) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด/เงินโอน หักบัญชีเงินฝากธนาคาร
ตามที่บริษัทจัดการกำหนด เช็ค ดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันสั่งซื้อในเขตหักบัญชีเดียวกับ
สำนักงานที่รับคำสั่งซื้อเท่านั้น ในกรณี ที่ทำการสั่งซื้อเป็นเช็คหรือดราฟต์ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
(มหาชน) ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “ธนาคารไทยพาณิชย์
จำกัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด” และในกรณีที่
สั่งซื้อเป็นเช็ค หรือดราฟต์ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื ่น ผู้
สั ่ งซื ้ อ จะต้อ งลงวั นที ่ เดี ยวกั บวันที่ ส ั่ งซื ้ อและขี ดคร่ อมเฉพาะสั ่ งจ่ ายในนาม"บั ญชี ซื ้อ กองทุ น บลจ.ไทย
พาณิชย์ จำกัด" ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวันและ/หรือบัญชีออมทรัพย์ ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้
หลัง เช็ค หรือดราฟต์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุนจะออก
หลักฐานการรับเงินและคำสั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นโดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิ ทธิ ที ่จะปฏิเ สธการสั ่ งซื ้อ หน่ วยลงทุ นหากบริ ษั ทจั ดการมิ ไ ด้รั บเงิ นค่ าจองซื ้ อหน่วยลงทุ นภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
(ง) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ หรือคำสั่งหักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารตามที่บริษัทจัดการกำหนด ภายหลังกำหนดเวลารับฝากเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแต่
ละสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่สั่ งซื้อ หรือในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต์
หรือคำสั่งหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัท
จัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคา
ขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการที่เรียกเก็บเงินได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้
(จ) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระ
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้
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(ฉ) การสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยเช็คหรือดราฟต์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้เรียกเก็บเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เต็มจำนวนแล้ว ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคื นหน่วยลงทุนจะดำเนินการยกเลิก
รายการสั่งซื้อนั้น และแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบ
(ช) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่รับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้รับใบสั่ง
ซื้อหน่วยลงทุน และเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว จะมอบหลักฐานการรับเงินและคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
(ซ) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืน
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ
(ฌ) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน และ
ใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน
7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น
(ญ) การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว จะทำในวันถัดจากวันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวน
นั้น
(ฎ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่ บริษัท
จัดการเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิด รับคำสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
6.2.2 ATM
บริ ษั ท จัดการอาจรั บคำสั ่งซื้ อหน่ วยลงทุ นผ่านบริ การธนาคารทางเอทีเอ็ ม ตามหลักเกณฑ์ เงื ่ อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดย
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
6.2.3 Tele-bank
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดย
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
6.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษท
ั จัดการ
กำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
6.2.5 Internet
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
(ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ต สามารถขอใช้บริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนจะสามารถทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (Client No.) ที่
จะใช้ ซ ื ้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ได้ ม ากกว่ า 1 หมายเลข ตามเงื ่ อ นไขและวิ ธ ี ก ารที ่ ธ นาคารกำหนดไว้ ใ นการ
ให้บริการ
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(ข) เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านอิ นเตอร์เน็ตจากธนาคารแล้วผู้ส ั่งซื้อหน่ ว ย
ลงทุนจะสามารถทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซือ
้
หน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ดังกล่าว
เนื่องจากบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเป็นบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่ง ผู้สั่งซื้อ
หน่ ว ยลงทุ นที ่ ต กลงใช้ บ ริ ก ารธนาคารทางอิ นเตอร์ เ น็ ต กั บ ธนาคาร จะสามารถใช้ บ ริ ก ารอื ่ นๆ ที ่ ธ นาคาร
ให้บริการอยู่แล้ว นอกเหนือจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ดังนั้นผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการ
ทางอินเตอร์เน็ต อาจมีภาระที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด
(ค) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตได้ในวันทำการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดโดยให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวั นทำ
การซื้อขายนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว
(ง) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุนที่ได้ระบุไว้ในการขอใช้บริการกองทุน หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกคำสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจทำการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ
(จ) การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนด
โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำรายการ อนึ่ ง วงเงินดังกล่าวเป็นวงเงินที่แยกต่างหากจากวงเงินโอนผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตปกติของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
(ฉ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่กับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
(ช) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้ หาก
ได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิ ดพลาดที่เกิด
จากระบบงานที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิดพลาด และ
แก้ ไ ขเสร็ จสิ้ นภายใน 30 วั น นั บ แต่ ว ั นที ่ไ ด้ รับ แจ้งจากผู้ ส ั่ งซื ้ อหน่ วยลงทุ น ตามแนวทางที ่ธ นาคารแห่ง
ประเทศไทยกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้
(ซ) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับ รองสิทธิใ นหน่ ว ย
ลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี)
ให้แก่ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรั พย์สิน มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
อนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น
(ฌ) การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะทำในวันทำการถัดจากวันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น
โดยผู ้ ส ั ่ งซื ้ อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถสอบถามผลการทำรายการสั ่ ง ซื ้ อ หน่ ว ยลงทุ นผ่ า นบริ ก ารธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ในวันทำการถัดไป
(ญ) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(ฎ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

49

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม
6.2.6 หักบัญชี
บริษัทจัดการจะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่ง
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะใช้บริการการหักเงินจากบัญชีเงินฝากสามารถติดต่อบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยกรอกรายละเอียด
ต่างๆในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมในการซื้อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่
ระบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหัก
บัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
6.2.7 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Planning Order)
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธี การที่บริษัทจัดการ
กำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการขายหน่วยลงทุนตามข้อ 6.2 ได้ โดย
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลัง
ได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจั ดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ก่อนการเริ่มให้บริการดังกล่าว หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้า
อย่ า งน้อย 1 วั นก่ อนการเริ ่ม ให้บ ริการ ซึ ่ งการดำเนิ นการดั งกล่าวบริ ษัทจัดการจะคำนึ งถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
- การจัดสรรหน่วยลงทุน
ผูส
้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว
ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่
ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโครงการจัดการกองทุนรวมจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ "สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน" ในกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะจัดสรรให้กับรายใดรายหนึ่งได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวน
สิ ท ธิ ที ่จะจั ดสรรหรื อไม่ จั ดสรรหน่ วยลงทุนแต่บ างส่ วนหรื อทั ้ งหมดก็ ได้ โดยไม่ จำเป็ นต้อ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ชื ่ อ เสี ยง ความรั บผิ ดชอบทางกฎหมายของบริ ษัท จัดการ บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ทธิท ี่ จะจั ดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ในกรณี ท ี ่ บ ริ ษั ท จั ด การได้รั บ การจั ดสรรวงเงิ นเพิ ่ มเติ ม และได้ จดทะเบี ยนเพิ่ ม วงเงิ นลงทุนกั บสำนั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจั ดการอาจสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มเติมนั้น เพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื่อสิทธิในการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในลำดับก่อนได้
- การกำหนดเวลาและราคาขายหน่วยลงทุน
(1) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
(ก) การทำรายการสั ่ งซื ้ อ หน่ วยลงทุ นผ่ า นเคาเตอร์ ธนาคาร ตั ้ งแต่ เ วลาเปิ ดทำการจนถึ งเวลา 15.00 น.
สำหรับบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 15.00 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ในราคา
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ขายหน่ ว ยลงทุ น ที ่ ค ำนวณได้ ณ สิ ้ น วั น ทำการซื ้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ซึ ่ ง เป็ น ราคาที ่ ร ั บ รองโดยผู ้ ด ู แ ล
ผลประโยชน์แล้ว
(ข) การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ในวันทำการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด
หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำการซื้อขาย
หน่วยลงทุน ให้ถือเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายครั้งถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่
คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไปนั้น
(2) กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่นอกเหนือจาก (1)
(ก) การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลา 15.00 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่
บริษัทจัดการกำหนด ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคา
ที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ข) การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด แต่เป็นรายการ
นอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำการที่บริษัท
จัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั่งซื้อหน่ วยลงทุนของวันทำการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้ง
ถัดไปนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำรายการตามข้อ 6.4 ได้ กรณีเปลี่ยนแปลง
เวลาทำรายการอาจเป็นระยะเวลาที่มากกว่า หรือน้อยกว่าเวลาที่ระบุไว้ในโครงการ แต่ทั้งนี้จะไม่น้อยกว่า
เวลา 12.00 น. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุ นและผู ้ลงทุนทั ่วไปทราบถึ งการเปลี ่ยนแปลงดั งกล่ าวล่วงหน้าอย่ างน้อย 30 วั น หากในกรณีที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะ
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ า มี) อี ก ทั ้งแจ้งให้ส ำนั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วั นนั บ แต่ วั นเปลี่ ย นแปลง ซึ ่ งการ
ดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
- ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน
(1) บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิท ธิ ปฏิ เสธที ่ จะเสนอขายหน่ วยลงทุ นของกองทุนให้แก่ ผู ้ ลงทุ นที ่ เป็ นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต
(2) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (“กองทุน”)
การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัท
จั ด การมี วั ตถุ ประสงค์ ที ่จะไม่เสนอขายหน่ ว ยลงทุ นของกองทุนให้ นั้ น รวมถึ งแต่ ไ ม่ จำกัด เพี ยง พลเมือง
สหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สิน
ของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
(3) บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ป ฏิ เ สธคำสั ่ งซื ้ อ หน่ ว ยลงทุ นของผู ้ ล งทุ น หากการสั ่ งซื ้ อ ดั งกล่ า วขั ด กับ
หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิด
ความเสี่ยงทางกฏหมายหรือต่อชือ
่ เสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
6.3. การสั่งซื้อหน่วยลงทุน :
ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
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7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยจะเริ่มเปิดรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์ สินเป็นกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังกล่าวโดยจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้
ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด
7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
- แบบอัตโนมัติ
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
• ชนิดสะสมมูลค่า : มี
• ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : มี
• ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล : มี
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7.4.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่
บริษัทจัดการกำหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็น
ราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคื นหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ของบริษัทจัดการให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้อง โดยเป็นจำนวนเงินหรือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่ว ย
ลงทุน โดยมีมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนครั้งละไม่ต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนด และนำไปยื่นที่บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เพื่อเป็น
หลักฐาน
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(4) ในกรณีที่จำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนนั้นมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่ าที่
บริ ษั ท จั ด การกำหนด บริ ษั ท จั ด การจะดำเนิ นการรั บ ซื ้ อ คื นหน่ ว ยลงทุ นของผู ้ ถ ื อหน่ วยลงทุ นทั ้ งหมดใน
รายการดังกล่าว
(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลื อ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อม
ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(6) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน
ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวัน ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการ
ในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ตามเลขที่บัญชีที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนหรือจัดส่งเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ สั่งจ่ายในนามผู้ถือ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 10
(7) ในกรณี ท ี ่ ผ ู ้ ถื อ หน่ว ยลงทุ นได้ยื ่ นคำสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุ นต่ อบริ ษั ท จั ดการ และบริ ษั ท จั ดการยังไม่
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตาม
ข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ใดที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้
การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน
(8) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือวันที่
คำนวนราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี
(9) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน
เงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 9
7.4.2 ATM
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดย
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
7.4.3 Tele-bank
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดย
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
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7.4.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่ งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
จั ด การกำหนด ซึ ่ งบริ ษั ท จั ด การจะแจ้ งให้ ผ ู ้ ลงทุ นทราบล่ วงหน้ าก่ อนการเริ ่ ม ให้ บ ริ การโดยประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
7.4.5 Internet
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ต สามารถขอใช้บริการธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
สามารถทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (Client No.) ที่จะใช้ซื้อ
ขายหน่วยลงทุนได้มากกว่า 1 หมายเลข ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกำหนดไว้ในการให้บริการ
(2) เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตจากธนาคารแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะสามารถทำการสั่งขายหน่วยลงทุนได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทจัด การจะถือว่า ผู้ถือหน่วย
ลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ดังกล่าว
เนื่องจากบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเป็นบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ตกลงใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารจะสามารถใช้บริการอื่น ๆ ที่ ธนาคารให้บริการอยู่
แล้วนอกเหนือจากการสั่งขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต
อาจมี ภ าระที ่ จ ะต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ ่ า ยต่ า งๆ อั น เกี ่ ย วเนื ่ อ งกั บ การใช้ บ ริ ก ารธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ต ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้ นวันทำการซื้อ
ขาย ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวทำการขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาทำการอื่นๆ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิ ดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินที่มีมูลค่าครั้งละไม่ต่ำกว่าที่บริษัทจัดการ
กำหนด โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำรายการ
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่าที่
บริ ษั ท จั ด การกำหนด บริ ษั ท จั ด การจะดำเนิ นการรั บ ซื ้ อ คื นหน่ ว ยลงทุ นของผู ้ ถ ื อ หน่ วยลงทุ นทั ้ งหมดใน
รายการดังกล่าว
(6) ในกรณีที่จำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน โดยผ่านบริการธนาคาร
ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จำกั ด (มหาชน) นั ้ น มากกว่ า มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น หั ก ด้ ว ย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่
ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนคงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนพร้อม
ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
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ทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอืน
่
และชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการใน
ต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ใน
ใบคำขอใช้บริการกองทุน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 10
บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตทีป
่ รากฏอยู่กับธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
(8) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้
หากได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่
เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิดพลาดและ
แก้ ไ ขให้ เ สร็ จสิ ้ นภายใน 30 วั น นั บ แต่ ว ั นที ่ไ ด้ รั บ แจ้ งจากผู ้ ถื อหน่ว ยลงทุ น ตามแนวทางที่ ธ นาคารแห่ง
ประเทศไทยกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้
(9) การลดหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสอบถามผลการทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ในวันทำการถัดไป
(10) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 9
- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
• ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
• ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : มี
• ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล : ไม่มี
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้
บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(2) การพิจารณาจำนวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยอัตโนมัติ จากผลตอบแทน จากการ
ลงทุน และ/หรือเงินต้น
(3) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นโดยนำเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุน
ต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) หรือกองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุนรวมตลาด
เงินที่บริษัทจัดการกำหนด หรือกองทุนรวมอื่นตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนที่รองรับ
จะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ที่มี
รายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
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(5) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็น
เกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในวันทำรายการรับซื้อคืนอัตโนมัติ จน
ทำให้หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการทำรายการรับซื้อคืนอัตโนมัติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ทำรายการรับซื้อคืนอัตโนมัติหน่วยลงทุนคงเหลือทั้งหมด โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดเหตุการณ์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
(ก) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถูกคำสั่งยึดหรืออายัดหน่วยลงทุนโดยผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย บริษัทจัดการจะ
ไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ถูกคำสังยึดหรืออายัด
ดังกล่าวเท่านั้น
(ข) กรณีที่หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนติดภาระจำนำอยู่ บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ติดภาระจำนำดังกล่าวเท่านั้น
(ค) กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งนั้นๆ เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกความเห็นชอบให้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นได้ เว้นแต่บริษัท
จัดการเห็นว่าเหมาะสมและอนุญาตเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
ในกรณีวันที่กำหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือตรงกับวันหยุด
ของประเทศที่กองทุนลงทุน (กรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ)หรือเป็นวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
มี ค ำสั่ งให้บ ริษั ทจั ดการหยุดรั บคำสั่ งซื ้ อหรือคำสั่ งขายคื นหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิด บริ ษั ท จั ดการจะ
ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือ ความถี่ในการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ 7.3 และ ข้อ 7.4 ได้ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ งจากบริษัทจัดการกำหนด โดยถือ
ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ความถี่ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ดังกล่าว หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ นบริ ษั ท จั ด การจะแจ้ งล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 1 วั นก่ อ นการเปลี ่ ยนแปลง ซึ ่ งการดำเนิ นการ
ดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในช่วงเวลาที่บริษัทจัดการ
กำหนด
- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง การพิจารณาจำนวนเงินและจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับ
ดุ ล ยพิ น ิ จ ของบริ ษ ั ท จั ด การ ซึ ่ ง บริ ษ ั ท จั ด การจะดำเนิ น การรั บ ซื ้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น โดยอั ต โนมั ต ิ จ าก
ผลตอบแทนจากการลงทุน และ/หรือเงินต้น โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
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ซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอันโนมัติตรงกับวันหยุดของวันทำ
การของบริษัทจัดการ หรือวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุน หรือวันหยุดทำการของประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) ให้เลื่อนวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นไปเป็นวันทำการ
ถั ด ไป การดำเนิ นการรั บซื ้อคื นหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมั ติ ให้ผ ู้ ถื อหน่วยลงทุ นชนิ ดรั บซื้ อคืนอั ตโนมัติที่มี
รายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะนำเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทย
พาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) หรือกองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุนรวมตลาดเงินที่บริษัทจัดการ
กำหนด หรือกองทุนรวมอื่นตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนที่รองรับจะเป็นไปตามที่
บริษัทจัดการกำหนด
7.6.1 การกำหนดเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
(1) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
(ก) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลา 15.00 น.
สำหรับบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 15.00 น.ในวันทำรายการซื้อขายหน่วย
ลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ข) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่า นเคาเตอร์ธนาคาร หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี)
ในวันทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัท
จัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำ
รายการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้ง
ถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไปนั้น
(2) กรณีติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่นอกเหนือจาก (1)
(ก) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึง
เวลา 15.00 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการกำหนด ในราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำ
การซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ข) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด แต่เป็น
รายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวั นหยุดทำการ หรือวันทำการที่
บริษัทจัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ให้ถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย
หน่วยลงทุนครั้งถัดไปนั้น
- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำรายการตามข้อ 7.5 และข้อ 7.6 ได้ กรณี
เปลี่ยนแปลงเวลาทำรายการอาจเป็นระยะเวลาทีม
่ ากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาที่ระบุไว้ในโครงการ แต่ทั้งนี้จะไม่
น้อยกว่าเวลา 12.00 น. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะ
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
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(ถ้ า มี) อี ก ทั ้งแจ้งให้ส ำนั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วั นนั บ แต่ วั นเปลี่ ยนแปลง ซึ ่ งการ
ดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ในการแก้ ไ ขหรื อ เปลี่ ยนแปลง เกี ่ ยวกั บ วั น/ระยะเวลาในการส่ งคำสั ่ งขายคืน
ล่ ว งหน้ าเพิ ่ ม เติ มในอนาคต โดยจะแจ้ งให้ผ ู ้ถ ื อหน่ว ยลงทุนและผู ้ลงทุนทั ่ วไปทราบถึ งการเปลี ่ ยนแปลง
ดั ง กล่ า วล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 7 วั น โดยประกาศผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษ ั ท จั ด การ และเว็ บ ไซต์ ข อง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) อีกทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :
7.9.1. การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้ นับรวมวันหยุดทำการใน
ต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ตามเลขที่บัญชีที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็นเช็ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ใน
คำขอใช้บริการกองทุน หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 10
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ภายหลังหักค่าธรรมเนียม
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วนำไปชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่น (กองทุนต้นทาง) ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการมายังกองทุนนี้ได้ (กองทุนปลายทาง) โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขทีบ
่ ริษัทจัดการกำหนด
ทั้งนี้ บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุน
เดียวกันได้ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
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(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) หรือเรียกว่า “การ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)” โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนอื่นๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษั ทจัดการ (กองทุน ต้นทาง)
ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำมาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
(กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพี่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้ในช่วงระยะเวลา
เสนอขายครั ้ งแรก ซึ ่ งเป็ นไปตามเงื่ อ นไขที่ ระบุ ไ ว้ ในข้ อ 5 “การเสนอขายหน่ วยลงทุ นครั ้ งแรก” หรื อ ใน
ระหว่ างวั นและเวลาที่ บริ ษั ทจั ดการกำหนดให้เป็นวันเสนอขายหน่วยลงทุ นของกองทุนนี้ ซึ ่ งเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 6 “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการ
อาจกำหนดเพิ่มเติม
(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจำนวน
ที่เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจ
พิจารณายกเว้นข้อกำหนดมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่
บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
(ค) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ ว ย
ลงทุนเข้า (SWITCHING IN FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี้ โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิก
กองทุนอื่นๆภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อนำมาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ จะขายคื นหรือสั บเปลี่ ยนหน่ว ยลงทุนของกองทุ นนี้ (กองทุนต้นทาง) หรือ
เรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)” โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการ
ขายคื นหน่ วยลงทุน หรื อ เงินที ่ไ ด้จากการเลิ กกองทุ นนี้ (กองทุ นต้ นทาง) ภายหลังหั กค่ าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการเอง (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันและเวลาที่บริษัท
จัดการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม
(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วย
จำนวนที่เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ำ/จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่ง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
(ค) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจำนวนที่ได้ทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี้ ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอื่นๆ (กองทุนปลายทาง) ตามมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางนั ้ นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางดังกล่าว
(ง) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏ
อยู ่ ใ นรายการที ่ บ ั นทึ ก โดยนายทะเบี ยนหน่ ว ยลงทุ น บริ ษั ท จั ด การจะถื อ ว่ า ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ นประสงค์ จ ะ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(จ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ่ยนหน่ ว ย
ลงทุ นออก (SWITCHING OUT FEE) (ถ้ า มี ) ให้ แก่ ผ ู ้ ถื อหน่ว ยลงทุ นที ่ ประสงค์ จะขายคื นหรื อ สั บเปลี ่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นๆภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง)
หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่ง
ซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด
หรือการทำรายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
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อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือ
หยุดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ หากบริษั ทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่ได้รับประโยชน์หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการ
พิจารณาเห็นว่าการไม่ทำการสับเปลี่ยนหรือหยุดการสับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและ/หรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยบริ ษัทจัดการจะแจ้งให้ผู ้ถือหน่ว ยลงทุนทราบโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์บ ริ ษัท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือยกเลิกผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
และ/หรือช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเงื่อนไข/วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น
ได้ในภายหลัง โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการดำเนินการ
ดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
กรณีที่เป็นการสับเปลี่ ยนระหว่า งชนิดหน่วยลงทุ น (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท ี่จะใช้ห ลัก เกณฑ์
ข้างต้นด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
โดยติดต่อที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท
จัดการ (ถ้ามี) ซึ่งสามารถรับคำสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุน หรือเป็นผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว หรือทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกั ด (มหาชน) หรื อ วิธี อื่ นๆ ที ่ บ ริ ษัทจัดการอาจเพิ ่ม เติม หรือเปลี ่ ยนแปลงวิธีการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่เป็นการให้บริการโดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
(1) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ก) ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถยื ่ น ความประสงค์ ใ นการสั บ เปลี ่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ได้ ท ี ่ บ ริ ษ ั ท จั ด การหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทุกวันและเวลาทำการที่กำหนดให้เป็นวันทำการซื้อขาย
หน่วยลงทุน ในราคาหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่ว ยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของบริษัทจัดการให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้อง โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนเงิน หรือจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จะออกจากกองทุนต้นทางและชือ
่ กองทุนปลายทางที่ตอ
้ งการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และนำไปยื่น
ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
(ง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลาย ๆ รายการในวันทำการเดียวกั น บริษัทจัดการจะจัดเรียงลำดับทีละ
รายการ (1ต่อ 1) ตามลำดับก่อนหลังของการทำรายการ
(จ) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคำ
ขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่
ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
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(ฉ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว
(ช) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม่
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษั ทจัดการ
ตามข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการที่บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริ ษัท
จัดการก่อน
(ซ) ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (ถ้ามี)
การลดจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี) ที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่ ว ย
ลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี) จะทำภายใน 4 วันทำการถัดจากวันที่ทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุ นจำนวนนั ้ นหรื อ วั นที ่ ค ำนวณราคารั บ ซื ้ อ คื นหน่ ว ยลงทุ นของวั นทำการรั บ ซื ้ อ คื นหน่ วยลงทุ นนั ้นได้
แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) การลดจำนวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุน
ต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนปลายทางจะทำภายใน
วันทำการถัดจากวันที่ทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น
(ฌ) ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ นจะไม่ ส ามารถเพิ ก ถอนคำสั ่ งสั บ เปลี ่ ยนหน่ ว ยลงทุ น หากบริ ษั ท จั ด การไ ด้ ท ำการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ
(ญ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
กรณีที่เป็นการสับเปลี่ ยนระหว่า งชนิดหน่วยลงทุ น (ถ้ามี) บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิท ี่จะใช้หลัก เกณฑ์
ข้างต้นด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
(2) Tele – bank
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยมีวิธีการรับชำระและ
การเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(3) Internet
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์ใ นการสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอิ นเตอร์ เ น็ ต
สามารถขอใช้ บริการดั งกล่าวได้ ภายใต้เงื ่อนไขที ่ ระบุ ไว้ ใน ข้ อ 6.2.5 "วิ ธ ี การขายหน่ วยลงทุ นโดยผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)" และข้อ 7.4.5 "วิธีการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)"
(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำรายการ อนึ่งวงเงิน
ดังกล่าวเป็นวงเงินที่แยกต่างหากจากวงเงินโอนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตปกติของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่มีอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
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ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว
(ง) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(จ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่กับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้
(ฉ) ผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เ น็ต
ไม่ได้ หากได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิด
พลาดที่เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิดพลาด
และแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้
(ช) ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ การลด
จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
จะทำภายใน 4 วันทำการถัดจากวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นหรือวันที่คำนวณราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) การลดจำนวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุน
ต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนปลายทางจะทำภายใน
วันทำการถัดจากวันที่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น
ทั้งนี้ ผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสามารถสอบถามผลการทำรายการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ในวันทำการถัดไป
(ซ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม่
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการของบริ ษัทจัดการตาม
ข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการที่บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน
(ฌ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
กรณีที่เป็นการสับเปลี่ ยนระหว่า งชนิดหน่วยลงทุ น (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท ี่จะใช้หลัก เกณฑ์
ข้างต้นด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ
8.1 และ ข้อ 8.2 โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
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ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเปลี่ยนแปลงการให้บริการดังกล่าว หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว
บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
8.3 การดำเนินการเมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริ ษ ั ท จั ด การจะจั ด ส่ ง หนั ง สื อ รั บ รองสิ ท ธิ ใ นหน่ ว ยลงทุ น ที ่ ค งเหลื อ ของกองทุ น ต้ น ทาง และ กองทุ น
ปลายทางของบริ ษ ั ท จั ด การ ใบยื น ยั น การสั บ เปลี ่ ย นหน่ ว ยลงทุ น (ถ้ า มี ) พร้ อ มใบกำกั บ ภาษี ส ำหรั บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำ
ขอใช้บริการกองทุนรวมภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 10 เว้น
แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น
กรณีที่เป็นการสับเปลี่ ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุ น (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท ี่ จะใช้หลัก เกณฑ์
ข้างต้นด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
8.4 การกำหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) การกำหนดเวลาในการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
บริษัทจัดการกำหนดได้ตามวันและเวลาการที่สอดคล้องกับการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ใน
ข้อ 6 และข้อ 7 ตามลำดับ
(ก) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร
หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดในวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ให้ถือว่าเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่าน เคาเตอร์
ธนาคาร หากทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดในวันทำการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือทำรายการในวันหยุด ให้ถือว่ าเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ถั ด ไป ทั ้ ง นี ้ ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น จะไม่ ส ามารถทำรายการสั บ เปลี ่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นบริ ก ารธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด
(ข) กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่นอกเหนือจาก (ก)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ในวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถือเป็น
รายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น และหากทำรายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนนอกเหนือจาก
ช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดในวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือทำรายการในวันหยุด ให้ถือว่าเป็น
รายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป
(2) ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ก) กรณีกองทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวัน
ทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(ข) กรณีกองทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำ
การซื้อขายที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ วันทำการซื้อขายดังกล่าวจะเป็นวันทำการก่อนวันทีก
่ องทุนได้รับเงิน
จากกองทุนต้นทาง ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้
ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) (ก) กรณีหน่วยลงทุนต้นทาง การคำนวณราคา
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการที่มีการสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
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(ข) กรณีหน่วยลงทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณ
ได้ ณ สิ้นวันทำการที่มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
8.5 การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.4 และ/หรือเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
กำหนดการ วิธีการในการสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุ น โดยไม่ขัดกับรายละเอี ยดโครงการ ทั้งนี้ ใ นการดำเนิ น
ดังกล่าวบริษัทจัดการคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
กรณีซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการเพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
8.6 ข้อสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
8.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต
8.6.2. เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (“กองทุน”)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัท
จัดการมีวัตถุประสงค์ที่ จะไม่ส ับเปลี่ ยนหน่วยลงทุ นของกองทุ นให้นั้ น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมือง
สหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สิน
ของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
8.6.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสับเปลี่ยนดังกล่าว
ขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ
ทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฏหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :
บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
ได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลง
รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้
ชำระค่ าขายคื นหน่วยลงทุนเป็นหลั กทรัพย์หรื อทรัพย์ สิ นอื่ นแทนเงินได้ รวมถึ งกรณีอ ื่ นใดที ่ เป็ นไปตาม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป ซึ่ง
ขั้นตอนที่กำหนดต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย
10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็น กรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
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(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อ ย่าง
สมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ
ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป
และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถ ูกต้อง
และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์
ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการ
จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(ก) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถื อหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือ
่ นกำหนดการชำระค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการ
ใดๆ โดยพลัน
(ค) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการ
เลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์
ดำเนินการแทนก็ได้
(ง) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุ นใน
ช่ ว งเวลาดั ง กล่ า ว บริ ษ ั ท จั ด การจะรั บ ซื ้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น นั ้ น โดยชำระค่ า ขายคื น แก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
ตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :
11.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่
ได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งไม่เกิน
กว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มี เ หตุ จำเป็ นทำให้ ไ ม่ ส ามารถจำหน่ า ย จ่ า ย โอนหลั ก ทรั พย์ ห รื อ ทรั พย์ ส ิ นของกองทุ นเปิ ด ได้ อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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ทั้งนี้ การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่ง
ขายคื นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) สามารถกระทำไม่เ กิน 1 วั นทำการ เว้ นแต่ ไ ด้รั บผ่อนผันจาก
สำนักงาน
(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุน
รวมได้ ล งทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ท ี ่ ซ ื ้ อ ขายในตลาดซื ้ อ ขายหลั ก ทรั พย์ แ ห่ งนั ้ นเกิ นกว่ า ร้ อ ยละ 10 ของมู ล ค่ า
ทรัพย์สินของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ
ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังต่อไปนี้
1. การกระทำที ่ เ ป็ น ความผิ ด มู ล ฐานหรื อ ความผิ ด ฐานฟอกเงิ น ตามกฎหมาย เกี ่ ย วกั บ การป้ อ งกั นและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัตต
ิ ามคำสั่งเกีย
่ วกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ได้ใน
สาระสำคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้
การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของ
เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุน
ของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและการเป็นผู้จด
ั การเงินทุนสัญญาซือ
้
ขายล่วงหน้าซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
(6) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุน ที่ระบุไว้ในข้อผูกพันข้อ 22.1.1 (2)
11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
ไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) (3) หรือ(5) ให้เปิดเผย
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคื นหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน
(2) บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย
คื นหน่ วยลงทุน พร้ อ มทั ้ งแสดงเหตุผ ล และรายงานแผนการดำเนิ นการของกองทุ นเปิ ดนั ้ นให้ สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทำการ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการ
เปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
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(ก) บริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุน
ของกองทุนเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวัน
ทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
เปิดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึง
การเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัท
จัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขาย
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่ งซื้อ
หรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศ ทั้งนี้ ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้
13. เงือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
13.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไม่รวมถึงกรณีที่ ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น)
(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้
ทั้งนี้ ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ใน
กรณีที่ผู้รับโอนยังไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอ
ใช้บริการกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน และชำ ระค่าธรรมเนียม
การโอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนพร้อม
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอน
หน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
13.2 เพื ่ อ ประโยชน์ ส ู ง สุ ด ของการบริ ห ารจั ด การโครงการจั ด การกองทุ น เปิ ด ไทยพาณิ ช ย์ โกลบอล
ฟิกซ์ อินคัม (“กองทุน”) การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท
จัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของ
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กองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่ ว ย
ลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา
บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
ซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
14. การจ่ายเงินปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. SCBFINA

ไม่จ่าย

2. SCBFINR

ไม่จ่าย

3. SCBFIND

จ่าย

4. SCBFINP

ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :
บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตาม
ช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล
แล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุ นสะสมเพิ่มขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น โดยจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
และตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน ปันผล
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคม นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศ
ไทย และตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติ
ดังนี้
1. ปิ ด ประกาศไว้ใ นที ่ เปิด เผย ณ ที ่ ท ำการทุ ก แห่ งของบริ ษัท จัด การ และจั ด ให้ม ี ป ระกาศดั งกล่ าวไว้ ณ
สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) พร้อมทั้งขึ้นเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้
ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้
2.แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีที่ต่างกันสำหรับหน่วยลงทุนที่
ขายในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนดำเนินการจ่ายเงินปัน
ผลในแต่ ล ะครั ้ ง และจะถื อ ปฏิ บ ั ต ิ เ พิ ่ ม เติ ม ตามหลั ก เกณฑ์ และวิ ธ ี ก ารที ่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกำหนด
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ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้น
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทั้งหมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. SCBFINA

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจาก
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. SCBFINR

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจาก
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. SCBFIND ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจาก
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
4. SCBFINP

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจาก
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :
อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณ
การ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จำนวนผู้ถือหน่วย
ลงทุน เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือ
เปลี ่ ย นแปลงไป โดยการปรั บ เพิ ่ ม ขึ ้ น หรื อ เปลี ่ ย นแปลงดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ท ี ่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. SCBFINA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี ของมูลค่า
ทรั พย์ ส ิ นรวมหั ก ด้ ว ยหนี ้ ส ิ นรวม ก่ อ นหั ก ค่ า ธรรมเนี ยมการจั ดการ ค่ า ธรรมเนี ยมผู ้ ด ูแล
ผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน
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(ถ้ามี) และค่าธรรมเนีย มอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2. SCBFINR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี ของมูลค่า
ทรั พย์ ส ิ นรวมหั ก ด้ ว ยหนี ้ ส ิ นรวม ก่ อ นหั ก ค่ า ธรรมเนี ยมการจั ดการ ค่ า ธรรมเนี ยมผู ้ ด ูแล
ผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน
(ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. SCBFIND ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี ของมูลค่า
ทรั พย์ ส ิ นรวมหั ก ด้ ว ยหนี ้ ส ิ นรวม ก่ อ นหั ก ค่ า ธรรมเนี ยมการจั ดการ ค่ า ธรรมเนี ยมผู ้ ด ูแล
ผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน
(ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
4. SCBFINP

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่า
ทรั พย์ ส ิ นรวมหั ก ด้ ว ยหนี้ ส ิ นรวม ก่ อ นหั ก ค่ า ธรรมเนี ยมการจั ด การ ค่ า ธรรมเนี ยมผู ้ ด ู แล
ผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน
(ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :
ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บริ ษั ท จั ด การจะไม่ เรี ยกเก็บ ค่ า ธรรมเนี ยมการจั ด การของกองทุ นต้ นทางซ้ ำซ้ อนกั บกองทุน
ปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100
ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้านบาท ในอัตราที่
กองทุนต้นทางกำหนด และเรียกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทาง
กำหนด เป็นต้น
ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่
กองทุ น นำเงิ น ไปลงทุ น ในกองทุ น รวมต่ า งประเทศนั ้ น ( Loyalty Fee หรื อ Rebate) บริ ษ ั ท จั ด การจะ
ดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. SCBFINA

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน
(ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. SCBFINR

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน
(ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุน รวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. SCBFIND ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน
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(ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
4. SCBFINP

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุ น
(ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. SCBFINA

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจาก
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. SCBFINR

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจาก
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. SCBFIND ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้ วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจาก
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
4. SCBFINP

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน(ถ้ามี ) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจาก
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :
ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.68ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม
ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน(ถ้ามี)
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ค่ า ธรรมเนี ยมที ่ ปรึ กษาการลงทุ น (ถ้ า มี ) และค่ า ธรรมเนี ยมอื ่ นที่ เรี ยกเก็ บ จากกองทุ นรวมที ่ม ี ฐานในการ
คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ทั้งนี้ เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 15.2.1 15.2.5 จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมรวมของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามจำนวนที่
จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.27 ของจำนวนเงินทุนของโครงการและในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน ภายในระยะเวลา 1 ปี เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์
ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าอบรมเผยแพร่ความรู้ และสัมมนาแนะนำกองทุน
รวม
(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตรวจสอบทรัพย์สินใน
ประเทศ และต่างประเทศ
(3) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่ง หนังสือชี้ชวนรายละเอียดโครงการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่ว นสรุ ป
ข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม รวมถึงเอกสารประกอบการขายอื่น ๆ
(4) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าหลักทรัพย์ของแต่ละ
สกุลเงิน (ถ้ามี)
(5) ค่ า จั ด ทำและจั ด ส่ งรายงานใดๆ แก่ ผ ู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น หรื อ บุ ค คลที ่ เ กี ่ ยวข้ อ งกั บ กองทุ นรวมโดยตรง
หนังสือบอกกล่าวประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันและ/หรือข่าวสารถึง ผู้
ถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจัดทำ ตลอดจนข่าวสารที่บริษัทจัดการมีห น้าที ่จัดทำขึ้ นตามที ่สำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนด
(6) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบสั่งขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันการซื้อ
และขายหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และนำเงินเข้าบัญชีสำหรับการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(8) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ SCB CASH MANAGEMENT ค่าสมุดเช็ค
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี เป็นต้น
(9) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน
กองทรัพย์สินของโครงการจัดการเป็ นกองทุ นรวม ค่าไปรษณียากร ค่าแปลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับ การ
ลงทุน ค่าอากรแสตมป์ต่างๆ ค่าดำเนินงานอื่นๆ เป็นต้น
(10) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใดๆของกองทุนรวมทั้งค่าใช้จ่าย
ในการรั บ ชำระหนี ้ เ ป็ น ทรั พ ย์ ส ิ นอื ่ น แทนการชำระหนี ้ ด ้ ว ยเงิ นสดตามตราสารแห่ งหนี ้ เช่ น ค่ า ที ่ ป รึ ก ษา
กฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสืบทรัพย์และ/หรือบังคับคดี ค่าใช้จ่ายในด้านนิติ
กรรม ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ เป็นต้น
(11) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ใน
การดำเนิ นคดี ของผู ้ ด ู แลผลประโยชน์ ท ี ่ ฟ้ อ งร้ อ งให้ บ ริ ษั ท จั ด การปฏิ บั ต ิ ต ามหน้ า ที ่ ห รื อ เรี ยกค่ า สิ น ไหม
ทดแทนความเสี ย หายจากบริ ษั ท จั ด การ เพื ่ อ ประโยชน์ ข องผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น หรื อ เมื ่ อ ได้ ร ั บ คำสั ่ งจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(12) ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือ กฎหมายกำหนด
(13) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม
(14) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี) ที่ปรึกษาการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี)
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(15) ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของ
กองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในข้อ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี”
(16) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade)
(17) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในช่วงการชำระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น ค่าตอบแทน
ผู้ชำระบัญชี ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุนรวม เป็นต้น
(18) ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ซึ่ง
เกิดขึ้นภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีบริษัท
จั ด การจะตั ดจ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ ายของกองทุ นเฉลี ่ ยเท่ ากั นทุ กวันภายในระยะเวลา 1 ปี นั บ จากวั นที ่ บันทึก
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ตัดจ่ายจะต้องไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 0.27 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม หัก
ด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินอัตราที่กำหนดถือ
เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของบริษัทจัดการ
(19) ค่ า นายหน้ า ซื ้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ท ี ่ ซ ื ้ อ หรื อ ขายเพื ่ อ ประโยชน์ ใ นการจั ด การกองทุ น รวมซึ ่ ง ได้ ร วม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นๆตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียม
การทำรายการในต่างประเทศ
(20) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า และ
ค่ า ใช้ จ่ า ยหรื อ ค่ าธรรมเนียมอื ่ นๆตามที ่ จ่ ายจริ งรวมถึ งค่ าใช้ จ่ าย และค่ า ธรรมเนี ยมอื ่ นใดเพื ่ อ ให้ ก องทุน
สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามข้อ 15.1 - 15.2 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม
ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวน
สิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแป ลง
ดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. SCBFINA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. SCBFINR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

3. SCBFIND

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

4. SCBFINP

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละราย
ในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา
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ค่ า ธรรมเนียมที ่ เรี ยกเก็ บจากผู ้ สั ่ งซื ้อ หรื อผู ้ถ ื อหน่ วยลงทุน โดยบริ ษั ท จั ดการจะติด ประกาศรายละเอียด
ดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี)
ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับ
กองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้าน
บาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือ ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู ้ถือหน่วยลงทุ นทราบล่ว งหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็ น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัท
จัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. SCBFINA

ประมาณการค่ าธรรมเนียมการรั บซื ้ อคืนหน่ วยลงทุ น ในอั ตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. SCBFINR

ประมาณการค่ าธรรมเนียมการรั บซื ้ อคืนหน่ วยลงทุ น ในอั ตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. SCBFIND

ประมาณการค่ าธรรมเนียมการรั บซื ้ อคืนหน่ วยลงทุ น ในอั ตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. SCBFINP

ประมาณการค่ าธรรมเนียมการรั บซื ้ อคืนหน่ วยลงทุ น ในอั ตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้สั่งขายหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่
ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลง
อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งขายหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียด
ดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี)
ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับ
กองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 100 ล้าน
บาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมอีก เป็นต้น
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งขายหรือ ผู้
ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัท
จัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
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15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : มี
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. SCBFINA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. SCBFINR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

3. SCBFIND

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

4. SCBFINP

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม
หรื อ แต่ ละรายในอัต ราที ่ไ ม่ เท่ากัน บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิท ธิ ในการพิ จารณาเงื ่อ นไขการเรี ยกเก็บหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งสับเปลี่ยนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอี ย ดดั ง กล่ า ว ณ สำนั ก งานของบริ ษ ั ท จั ด การ สำนั ก งานใหญ่ แ ละสำนั ก งานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส
้ ับเปลี่ยนหรือผู้
ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่ างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัท
จัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : มี
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. SCBFINA

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21
ของมูลค่าหน่วยลงทุน

2. SCBFINR

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21
ของมูลค่าหน่วยลงทุน

3. SCBFIND

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21
ของมูลค่าหน่วยลงทุน

4. SCBFINP

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21
ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม
หรื อ แต่ ละรายในอัต ราที ่ไ ม่ เท่ากัน บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิท ธิ ในการพิ จารณาเงื ่อ นไขการเรี ยกเก็บหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งสับเปลี่ยนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอี ย ดดั ง กล่ า ว ณ สำนั ก งานของบริ ษ ั ท จั ด การ สำนั ก งานใหญ่ แ ละสำนั ก งานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
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อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส
้ ับเปลี่ยนหรือผู้
ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัท
จัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
รายละเอียดเพิ่มเติม :
• ชนิดสะสมมูลค่า : ในอัตรา 10 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย หรือตาม
อัตราที่นายทะเบียนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้
โอนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน
• ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ :ในอัตรา 10 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย หรือ
ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจาก
ผู้โอนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน
• ชนิดจ่ายเงินปันผล : ในอัตรา 10 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย หรือตาม
อัตราที่นายทะเบียนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้
โอนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน
• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล : ในอัตรา 10 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย หรือ
ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจาก
ผู้โอนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
• ชนิดสะสมมูลค่า : ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ ในกรณีที่ขอ
เปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณี
หายและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน
• ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ ใน
กรณีที่ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน
• ชนิดจ่ายเงินปันผล : ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ ในกรณีที่
ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ใน
กรณีหายและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน
• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล : ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ ใน
กรณีที่ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีหายและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ตามที่จ่ายจริง
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รายละเอียดเพิ่มเติม :
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหน่วยลงทุน
(1) กรณีสั่งซื้อหน่ว ยลงทุน บริษัทจะเรี ยกเก็ บค่าธรรมเนียมนี้อ ัต ราไม่เกิ นร้อ ยละ 0.75 ของมูลค่าหน่ ว ย
ลงทุน
(2) กรณีสั่งขายหน่วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้อั ตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน
ทั้งนี้ เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์
เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรืออื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขาย
หลักทรัพย์ เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคำนวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคำนวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้สอดคล้องกับ
อัตราค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนที่กองทุนเข้าลงทุนในภายหลัง บริษัทจัดการจะติด
ประกาศการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย หรืออัตราค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของ
บริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจาก
การดำเนินการตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ซึ่ง
พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยน
ชื่อ-สกุล การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริง ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน /
รับรองยอดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการค้นหาเอกสารจากศูนย์เอกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็น
ต้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราธรรมเนียมข้างต้นได้โดยไม่ต้อง
ดำเนินการแจ้งผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ รายละเอียดดังกล่าว
ณ สำนักงานของบริ ษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ค่ า ธรรมเนี ยมหรื อ ค่ า ใช้ จ ่ า ยต่ า งๆ ที ่ เ รี ยกเก็ บ จากผู ้ ส ั ่ ง ซื ้ อ หรื อ ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามข้ อ 15.3 รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน
ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวน
สิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียม ตามข้อ 15.2.1 - 15.2.3 ทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
โดยใช้ ม ู ล ค่ า ทรั พ ย์ ส ิ น รวม หั ก ด้ ว ยหนี ้ ส ิ น รวม ก่ อ นหั ก ค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การ ค่ า ธรรมเนี ย มผู ้ ด ู แ ล
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ผลประโยชน์ ค ่ า ธรรมเนี ยมนายทะเบี ยน และค่ า ธรรมเนี ยมอื ่ นที ่ เ รี ยกเก็ บ จากกองทุ นรวมที ่ ม ี ฐานในการ
คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในแต่ละวันเป็น
ฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือนหรือระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัท
จัดการกำหนด
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนตามข้อ 15.2.6 (1) – (20) จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชี
บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน
ตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผลเพื่อทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเป็นรายวัน และจะปรับปรุงรายการดังกล่าวทั นทีที่
ได้รับหลักฐานอย่างแน่ชัด ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งบริษัท
จัดการจะเปิดเผยฐานการคำนวณอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบและใน
รายงานรอบประจำปี
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการ
บัญชี และตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด
กรณี ท ี ่ ก องทุนมี การลงทุนในหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมอื่ นที ่ บริ ษั ทจัด การเป็ นผู ้ รับ ผิ ดชอบดำเนินการ
บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนจากผู้ซื้อหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมที่ไปลงทุนในลักษณะที่ซ้ำซ้อนกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุน
รวมอื่น
อนึ่ง หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรื อ หน่ วยงานอื ่ นใดที ่ เกี ่ ยวข้ องมี การแก้ ไขหรื อ เพิ่ ม เติ ม หรื อเปลี ่ ยนแปลงข้ อกำหนด เงื ่ อ นไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง
วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยไม่ถือเป็นการแก้ไข
โครงการ
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3
และอาจเรี ยกเก็ บค่ าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ ายเพิ ่ม ขึ ้ นเกิ นกว่าอั ตราขั ้นสู งที่ ระบุไ ว้ในโครงกา รได้ โดยจะ
ดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการและ
ได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน 3 วัน
ทำการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการหรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่า สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็น
สำคัญ และจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้
มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการและ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(2.1) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
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(2.2) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทำการดังกล่าวได้ ทั้งนี้
ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสู ง
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว
(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว
บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ
ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้กับกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ
(3) การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.5 (1) วรรคสอง หรือ (2.2) บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว
15.6. หมายเหตุ :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 15 รายการใด
รายการหนึ่งหรือหลายรายการได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุ น และราคาหน่ ว ยลงทุ น หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธ ี ก ารดำเนิ นการในกรณี ท ี ่ ม ู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ไม่
ถูกต้อง :
16.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริ ษั ท จั ด การจะคำนวณมู ล ค่ า ทรั พย์ ส ิ นสุ ท ธิ ของกองทุ นรวม ตามหลั ก เกณฑ์ และวิ ธ ี การที ่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ ากั น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่ง
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมจะคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุน ใน
ประเทศ บวกกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ เช่น
การใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินต่างประเทศ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
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หน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคื นหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการที่เป็นไปตามกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับ
ความเห็ นชอบจากสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ ประกาศของของสำนั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมในอนาคต
ทั้งนี้ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้แหล่งข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศของ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ณ วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
เป็นหลัก อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรม
ของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศในภายหลังได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น เพื่อให้
สอดคล้อง/รองรับระบบการดำเนินงานของบริษัทจัดการในอนาคต เป็นต้น รวมถึง ในกรณีหากเกิดเหตุการณ์
เช่น เหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมืองหรือสภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเหตุการณ์อื่นใดอันเป็น
เหตุ ใ ห้ ไ ม่ ส ามารถใช้ แหล่ งข้ อ มู ล ดั งกล่ า วได้ เป็ นต้ น โดยการเปลี ่ ยนแปลงดั งกล่ า วจะอยู ่ ภายใต้ ค วาม
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานอื่น
ใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปั จจุ บั น รวมถึ งที ่ มี การเปลี ่ยนแปลง แก้ ไ ข เพิ ่ ม เติม ในอนาคต กล่ า วคื อบริษัท
จัดการอาจเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของการใช้ข้อมูลเกี่ยวกั บราคา และ/หรืออัตราผลตอบแทนของตราสาร/
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ใช้อ้างอิง เช่น อัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคาร
พาณิชย์ หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ อาทิ Reuters หรือ APEX เป็นต้น
วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทำให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั้น จะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วน
ให้กับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้
ทั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
หลั งจากนั ้ น ปรั บ ปรุ งรายการที่ เกี่ ยวข้ องเฉพาะหน่ วยลงทุนแต่ ละชนิ ด (ได้ แก่ รายการขายหน่วยลงทุน
รายการรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน เป็นต้น) และคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ตามตัวอย่างการคำนวณนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่คำนวณจะต้องมีมูลค่าไม่
ต่ำกว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
โดยสมมติให้;
วันที่ 1
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 25,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท (ภายหลัง
หลักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์) แบ่งเป็น
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 20,000,000 บาท
- หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 5,000,000 บาท
2. ดอกเบี้ยค้างรับในวันแรก 100,000 บาท
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หน่วย:บาท
หน่วยลงทุนชนิด
สะสมมูลค่า

หน่วยลงทุนชนิด
รับซื้อคืน
อัตโนมัติ

25,000,000.00

20,000,000.00

5,000,000.00

0.00

0.00

100,000.00

80,000.00

20,000.00

0.00

0.00

25,100,000.00

20,080,000.00

5,020,000.00

0.00

0.00

กองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ที่จำหน่ายได้หลังหัก
ค่าธรรมเนียมการขาย
และค่าธรรมเนียมซือ
้
ขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
ดอกเบี้ยค้างรับ
จำนวน 100,000
บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
กองทุน

หน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงิน
ปันผล

หน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/
บุคคล

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+VAT 7%)

1.07%

1.07%

0.00

0.00

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+VAT 7%)

(735.81)

(588.65)

(147.16)

0.00

0.00

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ =
0.03% (+VAT 7%)

(22.07)

(17.66)

(4.41)

0.00

0.00

(44.89)

(35.91)

(8.98)

0.00

0.00

ค่าธรรมเนียมรวมต่อ
วัน

(802.77)

(642.22)

(160.55)

0.00

0.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

25,099,197.23

20,079,357.78

5,019,839.45

0.00

0.00

จำนวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)

2,500,000.0000

2,000,000.0000

500,000.0000

0.0000

0.0000

10.0396

10.0396

10.0396

0.0000

0.0000

ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน
= 0.061% (+VAT
7%)

มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาทต่อหน่วย)
วันที่ 2

1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ จำนวน 30,000,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล จำนวน
2,000,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล จำนวน 50,000,000 บาท
2. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จำนวน 1,500,000 บาท
3. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 250,000 บาท
กองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

25,099,197.23

หน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า

หน่วยลงทุนชนิด
รับซื้อคืน
อัตโนมัติ

20,079,357.78

5,019,839.45

หน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงิน
ปันผล
0.00

หน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/
บุคคล
0.00

รายการที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด
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1.ซื้อหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื้อคืน
อัตโนมัติ ชนิด
จ่ายเงินปันผล และ
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/
บุคคล

82,000,000.00

2.ขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า

(1,500,000.00)

(1,500,000.00)

รวมรายการที่
เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด
(บาท)

80,500,000.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ภายหลังรายการที่
เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด
ส่วนเพิ่มของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
จำนวน 250,000
บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
กองทุน

30,000,000.00

2,000,000.00

50,000,000.00

(1,500,000.00)

30,000,000.00

2,000,000.00

50,000,000.00

105,599,197.23

18,579,357.78

35,019,839.45

2,000,000.00

50,000,000.00

250,000.00

43,985.56

82,907.45

4,734.88

118,372.11

105,849,197.23

18,623,343.34

35,102,746.90

2,004,734.88

50,118,372.11

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ชนิดสะสมมูลค่า = 105,849,197.23 x (18,579,357.78/105,599,197.23)
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ = 105,849,197.23 x (35,019,839.45/105,599,197.23)
ชนิดจ่ายเงินปันผล = 105,849,197.23 x (2,000,000.00/105,599,197.23)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล = 105,849,197.23 x (50,000,000.00/105,599,197.23)
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดกองทุน
ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+VAT 7%)

1.07%

1.07%

1.07%

0.535%

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+VAT 7%)

(2,368.36)

(545.94)

(1,029.04)

(58.77)

(734.61)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ =
0.03% (+VAT 7%)

(93.09)

(16.38)

(30.87)

(1.76)

(44.08)

(189.27)

(33.30)

(62.77)

(3.58)

(89.62)

ค่าธรรมเนียมรวมต่อ
วัน

(2,650.72)

(595.62)

(1,122.68)

(64.11)

(868.31)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)

105,846,546.51

18,622,747.72

35,101,624.22

2,004,670.77

50,117,503.80

10,518,166.3853

1,850,591.6570

3,488,137.0957

199,209.1397

4,980,228.4929

ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน
= 0.061% (+VAT
7%)

จำนวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น
จากซื้อหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื้อคืน
อัตโนมัติ จำนวน
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30,000,000 บาท/
10.0397
= 2,988,137.0957
หน่วย
-หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น
จากซื้อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
จำนวน
2,000,000 บาท
/10.0397
= 199,209.1397
หน่วย
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น
จากซื้อหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/
บุคคล จำนวน
50,000,000 บาท/
10.0397 =
4,980,228.4929
หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาทต่อหน่วย)

10.0632

10.0631

10.0631

10.0631

10.0632

วันที่ 3
1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จำนวน 3,000,000 บาท
2. มีรายการลดหน่วยจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ จำนวน 1,000,000 บาท
3. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล จำนวน 500,000 บาท
4. มีรายการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล จำนวน 80,000 บาท
5. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 900,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)

105,846,546.51

18,622,747.72

3,000,000.00

3,000,000.00

35,101,624.22

2,004,670.77

50,117,503.80

รายการที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด
1. ซื้อหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
จำนวน 3,000,000
บาท
2. รับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ ชนิด
รับซื้อคืนอัตโนมัติ
จำนวน 1,000,000
บาท และขายคืน
หน่วยลงทุน ชนิด
บุคคล/กลุ่มบุคคล
จำนวน 500,000
บาท

(1,500,000.00)

3. จ่ายเงินปันผล
จำนวน 80,000 บาท

(80,000.00)

รวมรายการที่
เกี่ยวข้องกับหน่วย

1,420,000.00

(1,000,000.00)

(500,000.00)

(80,000.00)
3,000,000.00

(1,000,000.00)

(80,000.00)

(500,000.00)
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ลงทุนแต่ละชนิด
(บาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ภายหลังรายการที่
เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด
ส่วนเพิ่มของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
จำนวน 900,000
บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ภายหลังรายการที่
เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด
และส่วนเพิ่มฯ

107,266,546.51

21,622,747.72

34,101,624.22

1,924,670.77

49,617,503.80

900,000.00

181,421.64

286,123.33

16,148.60

416,306.43

108,166,546.51

21,804,169.36

34,387,747.55

1,940,819.37

50,033,810.23

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ชนิดสะสมมูลค่า = 108,166,546.51 x (21,622,747.72/107,266,546.51)
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ = 108,166,546.51 x (34,101,624.22/107,266,546.51)
ชนิดจ่ายเงินปันผล = 108,166,546.51 x (1,924,670.77/107,266,546.51)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล = 108,166,546.51 x (49,617,503.80/107,266,546.51)
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดกองทุน
ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+VAT 7%)
ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+VAT 7%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์
= 0.03% (+VAT
7%)
ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน
= 0.061% (+VAT
7%)
ค่าธรรมเนียมรวมต่อ
วัน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV)
จำนวนหน่วยลงทุน
(หน่วย)
-หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น
จากซื้อหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
จำนวน 3,000,000
บาท/10.0632 =
298,115.9075
หน่วย
- หน่วยลงทุนลดลง
จากการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ของชนิดรับซื้อคืน

1.07%

1.07%

1.07%

0.535%

(2,437.54)

(639.19)

(1,008.08)

(56.90)

(733.37)

(95.13)

(19.18)

(30.24)

(1.71)

(44.00)

(193.42)

(38.99)

(61.49)

(3.47)

(89.47)

(2,726.09)

(697.36)

(1,099.81)

(62.08)

(866.84)

108,163,820.42

21,803,472.00

34,386,647.74

1,940,757.29

50,032,943.39

10,667,223.3516

2,148,707.5645

3,388,764.1391

199,209.1397

4,930,542.5083
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หน่วยลงทุนอัตโนมัติ
จำนวน 1,000,000
บาท/10.0631 =
99,372.9566 หน่วย
- หน่วยลงทุนลดลง
จากการขายคืนหน่วย
ลงทุน ชนิดผู้ลงทุน
กลุ่ม/บุคคล
500,000 บาท/
10.0632 =
49,685.9846 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาทต่อหน่วย)

10.1398

10.1472

10.1472

9.7423

10.1475

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ ภายใน 1 วันทำการเว้นแต่วันทำ
การนั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
หรือวันตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ
(2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุ นทุก สิ ้นวั นทำการซื้อ ขายหน่วยลงทุ น
ภายใน 1 วันทำการ ทั้งนี้ ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการ
คำนวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี้
(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป (ถ้า
มี)
(ข) วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป
ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่ไม่เปิดให้ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี้เพิ่มเติมด้วย
1. วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่
กรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
2. วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุน
รวมกำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน
3. วันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมี
นัยสำคัญ โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
โดยประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป
ทั้งนี้ กองทุนอาจดำเนินการไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ (2.1) – (2.4) ได้ในกรณีที่
ระยะเวลาของวันทำการที่กำหนดตามข้อ (2.1) – (2.4) นั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุน
เข้าไปลงทุนและประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือวันตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในกรณี
ที ่ ม ี เ หตุ การณ์ ไ ม่ ปกติ เป็ นเหตุ ให้ ก องทุ นไม่ ไ ด้ รั บข้ อ มู ล มู ล ค่ าทรั พย์ ส ิ นสุ ท ธิ ของกองทุนต่า งประเทศที่
กองทุนเข้าไปลงทุน ซึ่งกองทุนจะดำเนินการตามข้อ (2.1) – (2.4) โดยพลันเมื่อได้รับข้อมูลมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนครบถ้วน
3. การประกาศราคามูลค่าและราคาตามวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
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(3.1) การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(ก) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
(ข) คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4
ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
(ค) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.1)(ข) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.1)(ข)
(ง) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล แต่ใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม
(3.2) บริษัทจัดการจะดำเนิ นการแจ้งข้อ มูลดังกล่าวให้ผ ู้ล งทุ นทราบโดยการประกาศทาง Website ของ
บริ ษั ทจั ดการ: www.scbam.com หรื อช่ องทางอื ่ นที ่ เหมาะสม เช่ น NAV Center: www.thaimutualfund.com
หรือหนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น
(3.3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุน การ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน บริษัท
จัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้
บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
ภายใน 3 วันทำการ
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบผ่าน Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม เช่น NAV Center:
www.thaimutualfund.com หรือหนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น
อนึ่ง หากมีเหตุทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศผ่าน Website ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาประกาศผ่านช่องทางอื่นแทน เช่น NAV Center หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นใดที่
เหมาะสม เป็นต้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ย นแปลงช่องทางการประกาศอื่นแทนการประกาศผ่าน Website ของ
บริษัทจัดการ เช่น NAV Center หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมโดยถือว่าได้รับ
ความเห็ น ชอบจากผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น แล้ ว ซึ ่ ง บริ ษ ั ท จั ด การจะแจ้ ง ให้ ท ราบล่ ว งหน้ า โดยปิ ด ประกาศที่
สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่าง
จากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถก
ู ต้อง
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บริษัทจัดการจะจัดทำและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาด ภายใน 7 วันทำการนับ
แต่ ว ั นที ่พบว่ าราคาหน่วยลงทุ นไม่ ถู กต้ อง และจั ด ให้ มี สำเนารายงานดั งกล่าวไว้ ณ ที ่ ท ำการของบริษัท
จัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่าง
น้อย ดังต่อไปนี้
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(3) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้ งสุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการ
คำนวณราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ ไข
ราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย
2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิด
เป็ น อั ต ราตั ้ ง แต่ ร ้ อ ยละ 0.5 ของราคาหน่ ว ยลงทุ น ที ่ ถ ู ก ต้ อ ง บริ ษ ั ท จั ด การจะคำนวณราคาหน่ ว ยลงทุ น
ย้ อ นหลั งนั บ แต่ ว ั นที ่ พบราคาหน่ ว ยลงทุ นไม่ ถ ู ก ต้ อ งจนถึ งวั นที ่ ราคาหน่ ว ยลงทุ นถู กต้ อ งและดำเนิ นการ
ดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้น
ไปและคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(1) จัดทำรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทำ
การถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวัน
ทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จ สิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงาน
ดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสำเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ดำเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และ
วัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อ มูลใน
รายงานตาม (1)
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและดำเนินการโดยวิธก
ี ารใดๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคาภายใน 5
วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทำรายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้ง
สำเนารายงานการแก้ ไ ขราคาย้ อ นหลั ง และรายงานการชดเชยราคาที ่ จ ั ด ทำตาม ( 1) ให้ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เว้น แต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
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ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. แต่จะส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) กรณี ราคาหน่ว ยลงทุ นที ่ ไม่ถู กต้ องต่ ำกว่ าราคาหน่ วยลงทุนที ่ถู กต้ อง (understate) บริ ษั ท จัดการจะ
ปฏิบัติดังนี้
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวน
ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจั ดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาด
อยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถู กต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุ
ดังกล่าว
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อ งหรือ
จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ
ดังนี้
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็น
จำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ
่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถก
ู ต้องหรือจ่ายเงิน
ของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือ มีหน่ว ยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวน
หน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่
ขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ ามีสาเหตุ
ดังกล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมี
มูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงิน
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้
แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุน
ตาม (2) (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้
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4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ (ถ้ามี) ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
17.5. ที่ปรึกษา :
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :
17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชื่อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
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18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ เดือน
18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี ประมาณ 1 ปีนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการ
จัดการ :
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีจัดการ ให้กระทำโดยการขอมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือการขอให้สำนักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนตามมาตรา 129/1
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถอ
ื หน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ
มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื่อคำนวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจำนวนไม่เกินร้อยละ
55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไป
ยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น
ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุน โดยสำนักงานอาจกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการ
แก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(1) การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทำให้สิทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3) การเปลี ่ ยนแปลงประเภทของทรั พย์ สิ นที่ ก องทุนรวมลงทุนหรื ออัต ราส่ วนการลงทุ นที ่ สอดคล้องกับ
นโยบายการลงทุน
(4) การคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ซึ่งได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ หรือเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทั้งปวง
ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น ในกรณีดังนี้
(ก) การลดมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ่มจำนวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(ง) การเพิ่มความถี่ของการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุน
ของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
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(3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม เพื ่ อเปลี ่ ยนตั วผู ้ ดู แลผลประโยชน์ เมื ่ อ ได้ รั บ อนุ ญาตจากสำนั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.แล้ว
(5) การแก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม เพื ่ อ ลดค่ าธรรมเนี ยมหรื อ ค่ า ใช้ จ่า ยของกองทุ นรวมเปิ ด ให้ เ ป็ นไปตามที ่ ประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน นอกเหนือจากวรรคสามและวรรคสี่ บริษัท
จัดการจะยื่นคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนผ่าน
ระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน และชำระค่าธรรมเนียมต่อสำนักงานเมื่อสำนั กงานได้รับคำขอพร้อม
ทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว
การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการ ไม่ว่าจะกระทำตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ภายใต้กรอบการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายและเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มี
มติให้แก้ไข หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือให้ถือว่าจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี
อย่างไรก็ดี ในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งใด ไม่ว่าจะโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโดยการ
ส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากผู้ถือหน่วยลงทุนเห็นว่า มติของผู้ถือหน่วยลงทุนในครั้งนั้นไม่
ชอบด้วยกฎหมายหรือบริษัทหลักทรัพย์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 129/2 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา 129/3 ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 คนและมีหน่วย
ลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวยหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ
กองทุนรวมนั้น จะร้องขอให้ศาลสั่ งเพิกถอนมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนครั ้งนั ้นก็ได้ แต่ต้องร้องขอต่อ ศาล
ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้แก้ไข
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้สิทธิขอเพิกถอนมติตามมาตรา 129/4 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทำและส่งรายงานการใช้สิทธิดังกล่าวต่อสำนักงานโดยไม่ชักช้า
(2) จั ด ทำและส่ ง รายงานเพื ่ อ แสดงความคื บ หน้ า ของการดำเนิ น การดั ง กล่ า วให้ แ ก่ ส ำนั ก งานทุ ก รอบ
ระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้สิทธิขอเพิกถอนมติ หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนัยสำคัญ
(3) เปิดเผยรายงานตาม (1) และ (2) ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
บริษัทจัดการอาจดำเนินการเพิ่มเติมจำนวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน: ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลง
มติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอมติได้ เนื่องจาก
ติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบ
จากสำนักงานได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหน่วยของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
ข้ อ กำหนดในข้อ ผู กพันระหว่ างผู ้ ถื อหน่วยลงทุ น กั บบริ ษั ทจัดการกองทุ นรวม ทั ้ งนี ้ การขอมติเพื ่อแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกำหนดอื่น ๆ :
20.1 บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการ
ในการนำส่ง เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึงผู้ลงทุน/ผู้ถอ
ื หน่วย
ลงทุน รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่น (ถ้ามี) เช่น ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น โดย
91

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม
ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 30 วันก่อนวันเริ่มดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการนำส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันนี้
ซึ่งบริษัทจัดการได้คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในการนำส่ง
จดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแก้ไขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม
บริษัทจัดการจะดำเนินการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือ
ประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
20.2 ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี)
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มี
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียง
ของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
20.3 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)
20.3.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจาก
การใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาท
โดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้
กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัท
ต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย
20.3.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตามข้อ 20.3.1 บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหก
เดือนด้วย
20.4 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ใน
การปฏิ บ ั ติ ตามหลัก เกณฑ์ เกี ่ ยวกั บ การรู ้ จั กลู กค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้ อ เท็ จจริ งเกี ่ ยวกั บ ลู ก ค้ า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ ่ งรวมถึ งแต่ ไ ม่ จำกั ด เฉพาะการให้
ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
จัดการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ
ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัท
จัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือ
จั ด ส่ งเอกสารหรื อ หลั ก ฐานใดให้ แก่ บ ริ ษั ท จั ด การ และ/หรื อ ผู ้ ท ี ่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากบริ ษั ท จั ด การ ไม่
ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรื อ
กฎหมายต่าง ๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด
(ข) บริ ษั ท จั ด การเห็ นว่า การทำธุ รกรรมของผู ้ ถื อหน่ วยลงทุ นอาจมี ลั ก ษณะเป็นการกระทำความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ
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ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ
(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้
ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัท
จัดการ
นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบ ริษัทจัดการ
เปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่หน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายต่างๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ
ทั้งนี้ คำว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คำว่า “กฎหมายต่างๆ” นั้น ให้มี
ความหมายรวมถึงกฎหมายของประเทศต่างๆ ที่กองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศนั้นๆ ด้วย
20.5 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act
(ซึ ่ ง ต่ อ ไปจะเรี ย กว่ า FATCA) โดยมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ว ั น ที ่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบั บ ดั ง กล่ า ว
กำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution
หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่ง
รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทาง
ภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไ ว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลาย
ประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่ง
ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของ
บุ ค คลสั ญชาติอ เมริ ก ันและบุค คลที ่ มี ลั กษณะตามหลัก เกณฑ์ ที ่ FATCA กำหนด หน้ า ที ่ ในการตรวจสอบ
ข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลก
ู ค้า
บางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะ
ได้รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่ง
อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.
2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพัน
ตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์ สิ น
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับ
กองทุนรวมที่เป็น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบั นการเงิ นทั ้งในประเทศไทยและต่ างประเทศรวมทั ้ งผู ้ด ู แลผลประโยชน์ ผู ้ รั บ ฝาก
ทรัพย์สิน และผู้สนั บสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุ น ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA
อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัท
จัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่
มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติ
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ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย
่ วข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวม
สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้
(1) ร้ อ งขอให้ ผ ู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ นที ่ เ ข้ า ข่ า ยเป็ นพลเมื อ งของประเทศสหรั ฐอเมริ ก า(ห รื อ เป็ นบุ ค คลตามที่
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่ง
ข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรั ฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลื อ
จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน
นั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบ
ความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูล
ตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุง
ข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA
หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุน
หรื อ ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น โดยรวมได้ ร ั บ ประโยชน์ เ พิ ่ ม ขึ ้ น หากมี ก ารดำเนิ น การที ่ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับ
ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยน/โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงั บ หรื อ หยุ ด ให้ บ ริ ก าร และดำเนิ นการคื นเงิ นลงทุ นตามมู ล ค่ าหน่ วยลงทุ นให้ แก่ ผ ู ้ ถ ื อหน่ ว ยลงทุน
ดังกล่าว
(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ นรายนั ้ นได้ เพื ่ อ ให้ ส อดคล้ องกั บ เกณฑ์ และข้ อ กำหนดของกฎหมายต่ างประเทศที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุ นโดยรวม
ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็น
การกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่ สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA
และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคาร
ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่าย
เป็ นพลเมือ งของประเทศสหรัฐอเมริ กา (หรื อ เป็ นบุ คคลตามที ่ กฎหมายต่ างประเทศที ่เกี่ ยวข้องกำหนด)
เท่านั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้
สงวนสิ ท ธิ ไ ว้ ข ้ า งต้ น บริ ษ ั ท จั ด การ (รวมถึ ง ผู ้ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง) จะดำเนิ น การตามข้ อ กำหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่ นใดที่ราชการ
กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
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20.6 การซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทุนได้ โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรื อ ตัวแทนหรือนายหน้าที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด
ทั้งนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการ
ซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียด
ในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะ
ยกเลิกการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดย
จะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อีกทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15
วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
20.6.1 มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่ น การ
เวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหัก
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อ งกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น การสั่งซื้อขายหน่ว ยลงทุ นควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้ อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการสั่ง
ขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวน
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่
ซื ้ อ กรมธรรม์ ป ระกั นชี ว ิ ต ควบหน่ ว ยลงทุ นสามารถศึ ก ษาข้ อ กำหนดดั งกล่ า วได้ ตามเงื ่ อ นไขที ่ ระบุ ไ ว้ ใ น
กรมธรรม์
20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวต
ิ ควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต หรือตัวแทนหรือนายหน้าที่บริษัทประกั นชีวิตกำหนด โดยชำระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วน
บุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดหรือวิธีอื่นใด
ที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วันและ
เวลาทำการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกั นชีวิ ต และ/หรือเอกสารการขายที่ ผู ้ลงทุนได้ รับจากบริ ษั ทประกันชีวิ ต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อ
จะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
จะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชำระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว
ในกรณีของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธ
คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคำสั่งดังกล่าวอาจเข้าข่าย
ลักษณะการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการ
พิจารณารับประกัน รวมถึงพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของ
กองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
หรือบริษัทประกันชีวิต
20.6.3 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ก รมธรรม์ป ระกั นชีว ิตควบหน่ว ยลงทุ นสามารถขายคืนหน่วยลงทุ น ของ
กองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชี วิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจ
กำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืน
หน่วยลงทุน วิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือ
เอกสารการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้
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กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ และคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับ
เอกสารหลักฐานครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์ของบริษัทประกันชีวิตนั้น ๆ
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวน
หน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้น
ต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิตภายในระยะเวลาที่
กำหนดในหัวข้อ “การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกั บตลาดทุน และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด บริษัท
ประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้แก่ผู้ลงทุนที่ซื้อประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาทีก
่ ำหนดในหัวข้อ “การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยมีวิธีการ
ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน
20.6.3.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็น
ประจำทุ ก เดื อนเพื่ อนำค่ าขายคื นหน่ว ยลงทุ นมาชำระค่า การประกันภั ย ค่ า ใช้ จ่า ยในการดำเนิ นการ และ
ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที่กำหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ำกว่ามูลค่า
ขั้นต่ำที่กำหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเป็นรายปี
20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนจะเป็นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริ ษัทประกัน
ชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทุน ภายใน 30 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนโดยตรง
20.6.5 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่าน
บริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด
ไว้ เ ท่ า นั ้ นโดยต้ องเป็ นการทำรายการผ่ านบริ ษั ท ประกั นชี วิ ต การสั บ เปลี ่ ยนการถื อ หน่ วยลงทุ นดั งกล่าว
หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่งหรือหลายกองทุน (กองทุนเปิดต้น
ทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุน (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และเอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกัน
ชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิด
รายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ การดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี้
(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุน
เปิดปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งคราว
(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็นประจำตามคำสั่งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้
มีการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือ
หลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
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(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคำสั่งในแบบฟอร์มที่บริษัท
ประกันชีวิตกำหนด ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
ทั้งนี้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับบริษัทประกันชีวิต
แต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือ
ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีที่บริษัท
ประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จำนวนที่ขายคืน
หน่วยลงทุนต้นทางต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือกรณีที่
ยกเลิกตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยันการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30
วันทำการ นับแต่วันที่ได้ดำเนิ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคำสั่งครั้งแรก หรือ สรุป
ส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี
20.6.6 การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน:
20.6.6.1 เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใด
ซึ่งบริษัทจัดการจัดส่งให้กับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนต่อไป
20.6.6.2 รายงานแสดงฐานะการเงิ นของผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ นภายใต้ กรมธรรม์ ป ระกั นชี ว ิ ต ควบหน่ วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมไม่เกินเดือนละหนึ่งครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
20.6.7 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกัน
ชีวิตกำหนด ดังนี้
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่า
กรณีใดทั้งสิ้น
2. ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น ภายใต้ ก รมธรรม์ ป ระกั นชี ว ิ ต ควบหน่ ว ยลงทุ นไม่ ม ี ส ิ ท ธิ นำหน่ ว ยลงทุ นไปจำนำเป็ น
หลักประกัน
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็น
ผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกัน
ชีวิตจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรวบรวม และนำส่งคำสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการใน
นามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือ หน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การ
ได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น
5. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
6. สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
7. สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่
เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนั้น
8. สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชือ
่ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลข
ประจำตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
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9. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วย
ลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
10. สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่ มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อ
การควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น
11. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทน
ที่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น
12. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี
20.6.8 ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน:
- ค่ า ธรรมเนียมการขายหน่ว ยลงทุน (FRONT-END FEE) : ในอั ต ราไม่ เกิ นร้ อยละ 3.21 ของมู ล ค่ าหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละราย
ในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิตแต่ละราย ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไข
การเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจั ดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ ละกลุ่มหรือแต่
ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิตแต่ละราย ขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
เงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือ ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดย
บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซื้อขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุ น ทราบล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 15 วั น โดยจะประกาศผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ของบริ ษ ั ท จั ด การ และแจ้ งให้
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
20.7 การรับค่าธรรมเนียมการจัดการคืนจากกองทุนรวมต่างประเทศ
ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่
กองทุ น นำเงิ น ไปลงทุ น ในกองทุ น รวมต่ า งประเทศนั ้ น ( Loyalty Fee หรื อ Rebate) บริ ษ ั ท จั ด การจะ
ดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
20.8 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะ
อ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
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21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด :
ในกรณี ท ี ่บ ริษั ทจั ดการไม่ สามารถดำรงเงิ นกองทุ นได้ ตามที่ ประกาศกำหนด บริ ษั ท จั ดการจะดำเนินการ
เปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ
ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของ
จำนวนหน่ ว ยลงทุ นที ่จำหน่ ายได้ แล้ วทั้ งหมดของกองทุ นรวมภายใน 15 วั นนั บ แต่ ว ั นที ่ รู ้ หรื อควรรู ้ ว่าไม่
สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณา
ขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่ าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และ
คำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับ
หลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน
รวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุน
รวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือ
หน่วยลงทุนทั้งปวง
การที ่ ผ ู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ นได้ แสดงความประสงค์ ใ นการซื ้ อ หรื อ ลงทุ นในหน่ ว ยลงทุ นของกองทุ น รวมตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตาม
ข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุน
รวม
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1. บริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่อยู่ (ภาษาไทย) : ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501
ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 7 – 8th Floor, SCB Park Plaza 1
18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 0-2949-1500 Fax. 0-2949-1501
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) การบริหารกองทุนรวม
(ก) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้
แรก
(ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไ ด้ รับอนุม ัติจากสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด
(ค) นำเงิ น ของกองทุ น รวมไปลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ ส ิ น ต่ า ง ๆ และซื ้ อ ขาย จำหน่ า ย สั ่ ง โอน
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุนภายใต้
หลั ก เกณฑ์ ข องประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ง) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้นอยู่เท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(จ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนของกองทุนรวม ตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด
(ฉ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำ
การถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้นแล้วแต่กรณี
(ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมตามหัวข้อ “การขอมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”
(ฌ) ดำเนินการฟ้องร้องคดีในนามของบริษัทจัดการเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีที่มีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม
(2) การรับ และการจ่ายเงินของกองทุนรวม
(ก) จัดให้มีการรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
และกองทุนรวม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมที่กำหนดไว้ในข้อ 15 ของหนังสือ
ชี้ชวนส่วนโครงการ "ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่ เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน
รวม"
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(ข) ได้ รั บ ค่ าตอบแทนในการจั ดการกองทุ นรวม และค่ าธรรมเนี ยมอื ่น ๆ ตามที ่ กำหนดไว้ ในข้อ 15 ของ
หนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม"
(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม
(ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรื ่ อ ง "คุ ณสมบั ติ ของผู ้ด ูแลผลประโยชน์ ของกองทุ นรวม" รวมถึ งการเปลี ่ ยนตัว ผู ้ ดู แลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กำหนด
ไว้ในข้อ 2
(ข) แต่ ง ตั ้ ง ผู ้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื ้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ภายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ เงื ่ อ นไข และ วิ ธ ี ก ารที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
(ง) จั ด ให้ ม ี ผ ู ้ ช ำระบั ญ ชี กองทุ นรวมเมื ่ อ ยุ ติ ห รื อ เลิ กกองทุ นรวม ทั ้ งนี ้ โดยความเห็ นชอบของสำนั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(จ) แต่งตั้งที่ป รึกษาหรือคณะบุคคลขึ้นทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ที่
ปรึกษากฎหมาย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(ฉ) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
(ช) แต่งตั้งทนายความ เพื่อติดตาม ทวงถาม และดำเนินคดี รวมทั้งดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหนี้ หรือ
เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์อื่นใดของกองทุนรวม
(4) การดำเนินการอื่น ๆ
(ก) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) จั ด ให้ ม ี แ ละเก็ บ รั ก ษาไว้ ซ ึ ่ ง ทะเบี ย นผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละ วิ ธ ี ก ารที ่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(ค) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(ง) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการนั้น
(จ) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้น
วันทำการนั้น
(ฉ) จัดทำรายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด ในกรณีที่มไิ ด้เกิดจาก
การลงทุ น หรื อ ได้ ห ลั ก ทรั พย์ ม าเพิ ่ ม เติ ม ตามหลั ก เกณฑ์ และวิ ธ ี ก ารที ่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกำหนด
(ช) จัดทำรายงานทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี และส่งรายงานดังกล่าว
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3
เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
และส่งผ่านระบบรับและเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report
and Prospectus (MRAP)) เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 22.1.1 ก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำ
หรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีจัดทำรายงานตาม (ฐ) ตามปีปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อ
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี ขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
(ซ) จั ด ทำหนั งสื อ ชี ้ ช วนส่ ว นสรุ ป ข้ อ มู ล สำคั ญ ที ่ ผ ู ้ ล งทุ นควรทราบใหม่ ท ุ ก รอบปี บ ั ญ ชี เพื ่ อ แสดงข้ อ มู ล
เกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีบัญชีและส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วัน
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ถัดจากวันสิ้นปีบัญชีนั้น ยกเว้นกองทุนรวมเปิดที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้า ซึ่งระบุเวลาไว้แน่นอน (Auto Redemption) ไม่ต้องจัดทำหนังสือ ชี้ชวนใหม่
ทุกรอบปีบัญชี
(ฌ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน และมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม ณ วันทำ
การสุดท้ายของเดือน ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวันทำการที่ 20 ของเดือนถัดไป
(ญ) แจ้ ง การแก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล ที ่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นไว้ แ ล้ ว กรณี อ ื ่ นนอกจากที ่ ก ำหนดไว้ ใ นข้ อ (ฌ) ให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น
(ฎ) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
(ฏ) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 22 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
(ฐ) จัดทำรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว โดย
รายงานดังกล่าวจะแสดงข้อมูลตามทีค
่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และส่งผ่านระบบรับและเผยแพร่
ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) เว้น
แต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 22.1.1 ก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งนี้
ในกรณีจัดทำและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่จัดทำและส่งรายงาน
ดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับปีบัญชีนั้น
(ฑ) จัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตามข้อ (ช) และ (ฐ) ไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
(ฒ) จัดส่งและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สำคั ญ ที ่ผ ู ้ ลงทุ นควรทราบ พร้ อ มใบสั ่ งซื ้ อหน่ วยลงทุ นให้ ผู ้ ท ี่ ส นใจจะลงทุ น และจั ด ให้ ม ี หนั งสื อ ชี ้ ช วน
ส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ณ) จัดทำและส่งข้อมูลการจัดการกองทุนรวมให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(ด) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชีแ
้ จงข้อมูลให้ผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนหรือ
ผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ
ต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคา
ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(ต) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 22.2.2 (3)
(ถ) ดำเนินการติดตามทวงถาม ดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหนี้หรือปกป้องสิทธิประโยชน์
อื่น ๆ ของกองทุนรวม
(ท) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ ทั้งใน
ปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
บริ ษ ั ท จั ด การกองทุ น รวมมี ห น้ า ที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามข้ อ ผู ก พั น โครงการจั ด การกองทุ น รวม กฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลั ก ทรั พย์ และตลาดหลัก ทรั พย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อ คำสั ่งที ่ ออกโดยอาศั ยอำนาจแห่ งกฎหมาย
ดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
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ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุ นได้ปฏิบัติให้เป็ นไปตามข้อผูกพันหรือ โครงการ
จัดการกองทุนรวมแล้ว
เงือนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณี ท ี ่ ม ี ก ารเปลี ่ ยนบริ ษั ท จั ด การกองทุ นรวม ไม่ ว ่ า โดยคำสั ่ งของสำนั ก งาน หรื อ โดยเหตุ อ ื ่ นใดตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่
จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-3207
หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในหัวข้อหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
(2) บอกเลิ ก สั ญญาแต่ งตั ้ งผู ้ ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื ่ อนไขที ่ก ำหนดไว้ ในสั ญญา ทั ้ งนี ้ โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่ จะมีแก้ ไ ข
เพิ่มเติมในอนาคต
(2) รั บ ฝากทรั พย์ สิ นของกองทุ นรวม โดยแยกไว้ ต่ างหากจากทรั พย์ส ิ นอื ่นของผู ้ด ูแลผลประโยชน์ และ
ทรัพย์สินของลูกค้ารายอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุนและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกว่า ผู้
ชำระบัญชีจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อย หรือ
จนกว่าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง
(3) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตาม
มาตรา 130 จนก่ อ ให้ เกิดความเสี ยหายแก่กองทุ นรวม ผู ้ ด ู แลผลประโยชน์ ของกองทุ นรวมจะรายงานให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
(4) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่างๆ ที่
กองทุนรวมได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายหรือได้รับฝากไว้ตามข้อ
(2) ให้เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม
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หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือส่งมอบเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่าง
ๆ ดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ว่าไม่เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือปลอม
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดำเนินการแจ้งเหตุดังกล่าวแก่บริษัทจัดการทันที
(5) เปลี่ยนแปลง จำหน่ายและโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
เมื่อเห็นว่าการนั้นถูกต้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(6) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัท จัดการกระทำการหรืองดเว้ น
กระทำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามมาตรา 125
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ห ลั ก ทรั พย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พย์ พ.ศ. 2535 ทั ้ ง นี ้ ภายใน 5 วั น นั บ แต่ ว ั น ที ่ ผ ู ้ ด ู แล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(7) จัดทำรายงานถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทำบัญชีแสดงการรับจ่าย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ฝากไว้
(8) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่ ว ยลงทุ น และราคารั บ ซื ้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ที ่ บ ริ ษ ั ท จั ด การได้ ค ำนวณตามหลั ก เกณฑ์ และวิ ธ ี ก ารที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด
(9) พิจารณาเกี่ยวกับการที่จะให้ความเห็นชอบในการดำเนินการของบริษัทจัดการตามที่กฎหมายว่าด้วย
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ก ำหนด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น
(ก) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่
สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อมีเหตุจำเป็น ทำ
ให้ ไ ม่ ส ามารถ จำหน่ า ย จ่ า ย โอนหลั ก ทรั พย์ ห รื อ ทรั พย์ ส ิ นของกองทุ น รวมอย่ า งสมเหตุ ส มผล หรื อ ไม่
สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ค) การให้ความเห็นชอบการชำระค่าหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ในกรณีที่กองทุน
รวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด
(ง) การให้ความเห็นชอบในการรับชำระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันแทนการชำระ
หนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้
การดำเนินการให้ ความเห็ นชอบดังกล่ าวข้ างต้นผู ้ดู แลผลประโยชน์ จะต้อ งดำเนินการจัดทำการให้ความ
เห็ น ชอบเป็ น หนั ง สื อ และส่ ง ให้ แ ก่ บ ริ ษ ั ท จั ด การเพื ่ อ ใช้ เ ป็ น หลั ก ฐานโดยทั น ที และแจ้ ง ให้ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทั นที ท ุ กครั ้ งที ่ เกิ ด กรณี ตาม (ก) โดยจั ด ทำรายงานในเรื ่ องดั งกล่ าวเป็น
หนั งสื อ พร้ อ มทั ้ งแสดงเหตุ ผ ลและหลั ก ฐานการให้ ค วามเห็ นชอบของผู ้ ด ู แลผลประโยชน์ ใ ห้ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(10) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยกฎหมายดังกล่าว
(11) ดำเนินการฟ้องร้อ งบังคั บคดีให้ บริ ษัท จัดการปฏิบ ัติตามหน้าที่ ของตนหรือ ฟ้อ งร้อ งเรี ยกค่าสิ นไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่ง
จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
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(12) จั ด ทำความเห็ นเกี ่ ยวกั บการจั ดการกองทุ นรวมของบริษั ทจั ดการและจั ดส่ งให้บ ริ ษัท จั ดการเพื่อใช้
ประกอบการจัดทำรายงานกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปี
ปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบปีบัญชี และวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชี
หรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี
(13) โอนเงินให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของผู้ชำระบัญชีเพื่อเฉลี่ยจ่ายคืนค่าหน่วยลงทุนให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่คงเหลืออยู่หลังจากที่ผู้ชำระบัญชีชำระบัญชีโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(14) ในกรณี ท ี ่ ผ ู ้ ด ู แ ลผลประโยชน์ ห มดหน้ า ที ่ ล งตามเงื ่ อ นไขการเปลี ่ ย นผู ้ ด ู แ ลผลประโยชน์ ผู ้ ด ู แ ล
ผลประโยชน์จะต้องทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของกองทุนรวม
ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของ
กองทุ น รวมให้ ผ ู ้ ด ู แ ลผลประโยชน์ ร ายใหม่ เ สร็ จ สิ ้ น สมบู ร ณ์ และ ผู ้ ด ู แ ลผลประโยชน์ ร ายใหม่ ส ามารถ
ดำเนินการต่อได้ทันที
(15) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนที่ผู้ชำระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงต้องรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจด
ทะเบียนเลิก กองทุนรวม
(16) ดำเนิ นการอื ่ น ๆ ตามที ่ ก ำหนดไว้ ใ นสั ญ ญาแต่ งตั ้ งผู ้ ด ู แลผลประโยชน์ ตลอดจนหน้ า ที ่ และความ
รั บ ผิ ด ชอบของผู ้ ด ู แ ลผลประโยชน์ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีในปัจจุบัน และที่มีแก้ไขเพิ่มเติม
ในอนาคต
(17) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องจัดให้มีสถานที่เก็บรักษาทรั พย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ที่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่น เพื่อทำหน้าที่เก็บรักษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม
ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ต าม จนเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กองทุนรวม
และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสิ้นเชิงภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความผิดของผู้ดูแล
คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ลว่ งรู้มาเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะเป็น
การเปิดเผยโดยอำนาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของ ผู้ถือ
หน่วยลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
หรือการไม่กระทำการตามหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือ
บุคคลอื่นใดที่ทำงานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแล
รักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
เดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบ
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณี ที ่ผ ู ้ดู แลผลประโยชน์ กระทำการ งดเว้ นกระทำการ หรื อ ละเลยไม่ป ฏิ บั ติหน้าที่ ในการดูแลรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้
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ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่
ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้ อื่น เว้นแต่เป็นการ
เรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและ
ได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูล
ดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอ
มติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิดกรณี
ใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก่อน
(1) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
(2) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
อาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว หรือ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมี ผล
เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อ ัก ษร
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่า
ด้ ว ยเรื ่ อ งคุ ณ สมบั ต ิ ข องผู ้ ด ู แ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น รวม ซึ ่ ง ออกตามความในมาตรา 121 แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ต ิ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 บริ ษ ั ท จั ด การจะดำเนิ น การให้ ผ ู ้ ด ู แ ล
ผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการ
ตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น
บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่
วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัท
จัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่
วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไขเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัท จัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนโดย
พลัน
(5) ในกรณีที่มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมที่
(1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
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โทรศัพท์ 02-470-3207
(2) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9999
(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย
273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2283-5353
และ/หรือที่ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือศูนย์
รับฝากต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที่ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080
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ชื่อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์
ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4
ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์
ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์
ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
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ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจำรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน ตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไป
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 2 ปฏิบัติการธุรกิจบริการหลักทรัพย์
อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 1060
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2128-2332-7
5. ผู้จัดจำหน่าย :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2544-3874-76 และสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ
บริ ษั ท จั ด การอาจแต่ งตั ้ งผู ้ ส นั บ สนุ นการขายหรื อ รั บ ซื ้ อ คื นหน่ ว ยลงทุ นเพิ ่ ม เติ ม หรื อ ยกเลิ ก การแต่ ง ตั้ ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการ
แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณี
ของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ
เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตัง้ จะต้องปฏิบัตงิ านได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการ
ดำเนินงานขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่กำหนด
ไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ไม่เ กินอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 15
ของหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม”
(2) บอกเลิ ก สั ญ ญาการเป็ นผู ้ ส นั บ สนุ นการขายหรื อ รั บ ซื ้ อ คื นหน่ ว ยลงทุ นตามข้ อ กำหนดและเงื ่ อ นไขที่
กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
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หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ใบคำขอใช้บริการกองทุน ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบสั่งขาย
หน่วยลงทุน คู่มือผู้ลงทุนหรือเอกสารอื่นใดของกองทุนรวมตามที่กฎหมายหรือ ก.ล.ต. กำหนด ตลอดจน
เอกสารต่าง ๆ ในการส่งเสริมการขาย
(2) รับใบคำขอใช้บริการกองทุน ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งขายหน่วยลงทุน และรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนจาก ผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนและชำระค่า ขายคืนหน่ว ยลงทุ นให้ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุ น ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ ระบุไ ว้ ใ น
โครงการจัดการกองทุนรวม
(3) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม
(4) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(5) ชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(6) ปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการโฆษณากองทุนรวม
(7) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสิทธิ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ คืนหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม ตลอดจนทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
8. ผู ้ ล งทุ นรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู ้ ดู แ ล
สภาพคล่อง) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
9. ที่ปรึกษา :
9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :
9.2. ที่ปรึกษากองทุน :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :
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10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (ถ้ ามี) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 7 "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น
ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :
เป็นไปตามรายละเอียดข้อ 14 “การจ่ายเงินปันผล”
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและ
การโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ “เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการ
จัดการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทำการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ "การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"
13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้ม ีการ
ชำระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :
13.8. อื่น ๆ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
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การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าใน
ทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีส ิทธิเ รี ยกให้บ ริ ษัท จัดการกองทุนรวมจ่า ยผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงิ นทุ นได้ ไ ม่
เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ
หน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ใบหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- อื่นๆ
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
โครงการจัดการ “กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม” จะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless)
โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเอกสาร
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ/หรือ บริษัท
จัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้
14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการ
ซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการ
นับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือภายใน 7
วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน นับแต่วันทำสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะ
จัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุในคำขอใช้บริการ
กองทุน
(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ในทะเบียน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหรือ ผู้ถือหน่วย
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ลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ดำเนินการจัดสรรหน่วย
ลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนั บสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะดำเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทำรายการสั่งซื้อหรือขายคืน
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือภายในวันทำการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที่
ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) ที่ผู้ถื อ
หน่วยลงทุนเปิดบัญชีหรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมี
หน้าที่ในการนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันเสมอ ได้ ณ ที่ทำการของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) หรือ ณ ที่ทำการที่
ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการซื้อหรือขาย
คืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่มีการปรับรายการให้เป็นปัจจุบันครั้งล่าสุด เป็นรายการที่เป็นปัจจุบ ันและ
ถูกต้อง
(6) ผู ้ ส ั ่ ง ซื ้ อ หรื อ ผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น ที ่ ร ้ อ งขอออกสมุ ด บั ญ ชี แ สดงสิ ท ธิ ใ นหน่ ว ยลงทุ น จะต้ อ งปฏิ บ ั ติ ตาม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการกำหนด
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนรายอื่น สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะ
ปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
และไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
14.2.3 ใบหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพื่อนำไปใช้เป็นหลักประกันใน
การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหน่ วยลงทุนทุกกรณีจะกระทำเมื่อ
บริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(2) ยื่นใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทุน
(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้
ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคำขอ สำหรับกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
กรอกจำนวนหน่วยลงทุนในใบคำขอมากกว่ าจำนวนหน่ วยลงทุ นที่ ปรากฏอยู ่ในรายการที่ บั นทึ กโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสำหรับหน่วย
ลงทุนจำนวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(4) ใบหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด ซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสำคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื่องจักรประทับ
หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทำได้ จึงจะถือว่าใบ
หน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
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(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าว จะต้องนำใบหน่วยลงทุน
มาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนหน่วยลงทุนนั้น เข้ าระบบไร้ใบหน่วย
ลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชี
แสดงสิ ท ธิ ใ นหน่ ว ยลงทุ น และ/หรื อ รู ป แบบที ่ จะมี ก ารเปลี ่ ยนแปลง แก้ ไ ข หรื อ เพิ ่ ม เติ ม ในอนาคต ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้สั่ง ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอ
เปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ
กำหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และ
ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุน
มอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติ
ดังนี้
1. ปิ ด ประกาศไว้ใ นที ่ เปิด เผย ณ ที ่ ท ำการทุ ก แห่ งของบริ ษัท จัด การ และจั ด ให้ม ี ป ระกาศดั งกล่ าวไว้ ณ
สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) พร้อมทั้งขึ้นเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้
ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้
2.แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธี ที่ต่างกันสำหรับหน่วยลงทุนที่
ขายในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนดำเนินการจ่ายเงินปัน
ผลในแต่ ล ะครั ้ ง และจะถื อ ปฏิ บ ั ต ิ เ พิ ่ ม เติ ม ตามหลั ก เกณฑ์ และวิ ธ ี ก ารที ่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกำหนด
ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิ ทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้น
16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุน
รวมจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด ้วยทรั พย์ สิ นอื่ นทั ้งที่เป็ นหลักประกันและมิ ใ ช่
หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลัก เกณฑ์และวิธีการในการจัดการ
กองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
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16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือ สิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่
ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์
เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้
16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจาก
ทรั พย์ ส ิ นที ่ ไ ด้ จากการรั บ ชำระหนี ้ มารวมคำนวณมู ล ค่ า ทรั พย์ ส ิ นสุ ท ธิ ของกองทุ นรวม และจะจำหน่ า ย
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสำคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้
ตกลงรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจาก
เงินสำรอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะ
เฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้น
ภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเงินได้สุท ธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยัง
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน
เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวม
ได้รับชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ
16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่ว ยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ งของ
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ไ ด้ ต รวจสอบและแสดงความเห็ นพร้ อ มเหตุ ผ ลว่ า ในขณะนั ้ นการรั บ ชำระหนี ้ ด ้ ว ยทรั พ ย์ สิ น
ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้น
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ ง บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอี ยดเกี ่ ยวกั บ ทรั พย์ สิ นที ่ กองทุ นรวมจะได้ จากการรั บ ชำระหนี ้ มู ล ค่ า ของทรั พย์ ส ิ น ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้
16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกำหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน
ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณี เ ป็ น ทรั พย์ ส ิ น ประเภทที ่ ก องทุ น รวมไม่ ส ามารถลงทุ น ในหรื อ มี ไ ว้ ไ ด้ บริ ษ ั ท จั ด การจะจำหน่ า ย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริ ษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มี
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พฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้เป็นผู้มีสิทธิในเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ก็ได้
ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทไม่ต้องนำตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
เงื่อนไขเพิ่มเติม :
ในการเฉลี่ ยเงิ นคืนแต่ ละครั ้ งตามข้ อ 16.1.3 หากบริ ษั ทจัด การมีเ หตุ ผลแสดงให้ เห็ นว่ าเงิ นได้ สุ ทธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้ มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับ
ภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้จนครบถ้วนแล้ วและปรากฏ
ว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวม
คำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้
การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่ว ยลงทุน
ที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น
17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5)
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิ
หรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำ
ตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่แล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำนำหน่วย
ลงทุน ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนด
ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่
กำหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ดังนี้
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณี
เป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของ
กองทุน
18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มี
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียง
ของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
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ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
ดังนี้
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วย
ลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจำกัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนจะถูกจำกัด สิทธิรับ
เงินปันผลในส่วนที่ถือเกินนั้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม
2. การเกิ น สั ด ส่ ว นการถื อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น กรณี ข ้ อ ยกเว้ น ข้ อ จำกั ด การถื อหน่ ว ยลงทุ น ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที่ถูกจำกัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดำเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดินบริษัทจัดการจะจัดทำบัญชีและแยก
เงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม โดยไม่นำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนรวม
(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุ นเกิ นข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุ น
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น เว้นแต่ชนิด
หน่วยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิด
นั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :
การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือ
ว่ามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส ำคัญ
ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ
ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกีย
่ วกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา
129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
ด้วย
(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับ
ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติ
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
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20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :
การแก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม ส่ ว นใดส่ ว นหนึ ่ ง ของข้ อ ผู ก พั น ที ่ เ ป็ น ไปตามวิ ธ ี ก ารที ่ ก ำหนดไว้ ใ นข้ อ ผู ก พั น และมี
สาระสำคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น
มีผลผูกพันคู่สัญญา
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที ่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่า งมีนั ยสำคัญต้องได้รั บ มติ
พิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้ อ กำหนดเกี ่ ยวกั บ การชำระค่ า ขายคื นหน่ ว ยลงทุ นเป็ นหลั ก ทรั พย์ ห รื อ ทรั พย์ ส ิ นอื ่ นตามข้ อ 6 ของ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
การแก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม ข้ อ ผู ก พั น ในลั ก ษณะดั ง ต่ อ ไปนี ้ ใ ห้ ม ี ผ ลผู ก พั น เมื ่ อ ได้ ร ั บ ความเห็ น ชอบจากผู ้ ด ู แ ล
ผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ
่ ก้ไขเพิ่มเติม
โดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร
และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด
ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่
ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุป
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงาน
ประจำปีของกองทุนรวม
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม
และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวม
และผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
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22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด โดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น
(2) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทำการใด
(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิด
เป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นกองทุนรวม
ที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืน
หน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เท่านั้น
ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่
เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือห น่วย
ลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น
ความใน (3) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังนี้
(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน
(ข) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(ค) กองทุนรวมฟีดเดอร์
(ง) กองทุนรวมดัชนี
(จ) กองทุนรวมอีทีเอฟ
22.1.2 บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณา
แล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (3) (ก) และ (ข)
และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ ให้นำความในข้อ 22.1.1 (3)
วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม
22.1.3 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำ
การ หรืองดเว้นกระทำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน
22.1.4 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสี ยงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวน
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ
22.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเลิกโครงการ หรือดำเนินการอื่นใด ในกรณีที่มูลค่าหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการลงทุน โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
22.1.6 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป หากปรากฏว่า

20

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม
(1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือ
คำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(2) มี ก ารจำหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น โดยบริ ษ ั ท จั ด การกองทุ น รวมมิ ไ ด้ ป ฏิ บ ั ต ิ ห รื อ ดู แ ลให้ ม ี ก ารปฏิ บั ต ิ ต าม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กำหนดในประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน
22.1.7 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้ง และจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มี
เหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุน
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุ รกิจ
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการชี้แจง
หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทำการแก้ไข
หรื อ ดำเนิ นการใด ๆ และบริ ษั ท จั ด การกองทุ นรวมไม่ ส ามารถดำเนิ นการตามที ่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่าง
แท้จริง
22.1.8 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสำนักงานมีคำสั่ง
เพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน
22.1.9 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิ้นสุดลงของ
การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหรือดำเนินการตามข้อ 5.5 “การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน” ได้
22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
22.2.1 เมื ่ อ ปรากฏกรณี ต ามข้ อ 22.1.1 หรื อ ข้ อ 22.1.2 บริ ษั ท จั ด การจะดำเนิ นการเพื ่ อ เลิ ก กองทุ น รวม
ดังต่อไปนี้
(1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2
(2) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้ง
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์
ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1
หรือข้อ 22.1.2
(3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์
ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(4) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10
วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมเปิดนั้น
22.2.2 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิก เพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า หรือ
เพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการ
บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บน
เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบในกรณีที่หน่วยลงทุน
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กองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่นอ
้ ย
กว่า 5 วันทำการ
(2) ดำเนิ นการด้ว ยวิ ธี การใดๆเพื ่อ ให้ ผ ู้ ถ ือ หน่ว ยลงทุ นและผู ้ ลงทุ น ทั ่ วไปทราบเรื่ อ งดังกล่ าวก่ อนวันเลิก
กองทุ น รวมเป็ น เวลาไม่ น ้ อ ยกว่ า 5 วั น ทำการ เช่ น เผยแพร่ ข ้ อ มู ล ไว้ บ น Website ของบริ ษ ั ท จั ด การ:
www.scbam.com หรือวิธีอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม เป็นต้น
(3) จำหน่ า ยทรั พย์ ส ิ นของกองทุ น รวม เพื ่ อ รวบรวมเป็ นเงิ นสด เงิ นฝากประเภทกระแสรายวั น เงิ นฝาก
ประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิก
กองทุนรวม
23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบ เพื่อทำหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนรวมแล้ ว
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชี กองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
สำหรับค่าใช้จ่าย และเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน
รวม และผู้ชำระบัญชี จะดำเนินการเฉลี่ ยเงินคืนให้แก่ผ ู้ถ ือหน่วยลงทุ นตามมูลค่า ทรัพย์ส ินสุทธิเท่าที ่ ค ง
เหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ณ วันเลิกโครงการ
เมื ่ อ ได้ ช ำระบั ญ ชี เ สร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ผู ้ ช ำระบั ญ ชี จ ะทำการจดทะเบี ย นเลิ ก กองทุ น รวมกั บ สำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่
ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุน
รวม
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หนังสือชี้ชวนส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม
SCB Global Fixed Income Fund (SCBFIN)

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

นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์
Executive Director
ผู้บริหารกลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน

อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7 – 8
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจก
ั ร เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501
www.scbam.com

