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����(+ 100 )��$,(-#�
��.���
����=
)��ก�����1�ก��(����9���#'(�����.�ก(#�'�����,#:�9��ก��&�1&�ก��(����)��ก�����/6#��	"��	��$
�(.ก�ก�h���0#���)��#�8�.ก���-�+ก��$ก�� ก.(.�.ก8��� �.����� ก�����	(�����$#��$��T(�������ก(.&9�ก����������� 
(circle investment) %(+ก�����	(�����$#��$��T(�����#�9�ก������0#�:�9�� &(2.���'ก.���ก (cascade investment)  

��ก2�ก��� ��2(������0�$��'�/6#�������������#$��.��.&-'�$�#���0#�T0��#8ก'#���#��$��T(������� (Non-investment grade) %(+/��0�
������������#�$#����.&ก��2.��.��.&-'�$�#���0#�T0� (Unrated) �	"��	��$�(.ก�ก�h���#�8�.ก���-�+ก��$ก�� ก.(.�. ก8��� 1�2+
(�����$#�ก
����(+ 20 )��$,(-#���.���
����=
)��ก����� 

9��#'�ก��(����9��#��	�+��5 ก�����$��1&�ก��(������#�#�3(9��$� net exposure ��#�ก�#')���ก.&-'�$���#��#��	�+��51�
�_(�#��&	�&.;���$#�ก
����(+ 79 )��$,(-#���.���
����=
)��ก����� 1�ก�������2(����9��.;;�/0��)�(#'����� (Derivatives) 
��0#�	���ก.�-'�$���#�2�ก�.���%(ก�	(�#� (Hedging) ��$-'�$��$�+�$�8��.&�:�'ก����9�%�#(+)�+ /6#�)6���,#ก.&��(�
�
2
)��3,�2.�ก��(���� 1�3,�2.�ก��ก�����2+�
2����2�ก	.22.��#�ก�#')��� ��#� 	.22.����5�7<ก
2 ก����
� ก��-(.� �	"���� ��0#�
-��ก�����
5����.���%(ก�	(�#�  

�.����� 9�ก��-8�'��.��#'�ก��(����)��ก�������$ก��2.�%&#�	�+�:�)��ก����� &�
7.�2.�ก����2�$#�.&�#'��++�'(��.�����'$
��'ก"��� 1�����-8�6�T6�	�+1���)��3,�(�����	"��8-.; 

1. 30 '.��.&%�#'.���#2��+�&�� 

2. 30 '.�ก#��-�&���1-��ก����0�ก#���(
กก������'$ 

3. �#'��++�'(���#����9��9�ก��28��#���.���
�)��ก�������0#��2�ก����.&-8�.#�)�-0���0��.&�	(�#���#'(���� ��0�$�ก��
1����ก�����28�'�$�ก ��0���0#���ก��(���� �.����� �����$#�ก
�ก'#� 10 '.��8ก�� 

H�!	:?�����H�������<6���<�ก��������� 

� 3,�(����$�1�ก����#2+����.&ก8��2�ก��ก�&����0�ก8���#'��ก
����2�กก��(����9�����������%(+/��0���
�O�ก�.��9�	�+��5%(+
�#��	�+��5 �.�����  �8��.&3,�(������#�	"�&�--(=��$����
�ก8��2�ก$,(-#���#'(������#��
#$)6���.�ก(#�'2+����.&ก�'���$#�������:�7�
��
����&�--(=��$�� 
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�6��:8���������	�ก	���� 

 
 

 

��กE�6����@8�A�	�ก	������ 

Q: ก	�����������J�ก	�����������ก��ก@�����6�>��	�H������� ���	��ก��?:��
����	�������������	���	������  

A: ก���������	"�ก������'$�8��.&3,�(�����.#'�	%(+$�ก��%&#���
�)����#'(���� �.���� 
 ก������'$$�ก��%&#���
�)����#'(�����	"� 4 ��
� ���%ก# 

1) ��
��+�$$,(-#� (SCBFIXEDA) : (�	
�9��&�
ก��) 
��$�+�8��.&3,�(������#����ก��3(��&%��3#��ก����
#$$,(-#�)����#'(�����	"��(.ก (Total return) 

2) ��
��.&/0��-0��.�1�$.�
 (SCBFIXEDR) : (.��$#�	
�9��&�
ก��) 
��$�+�8��.&3,�(������#����ก���.&3(��&%��2�กก��)�-0���#'(����1��.�1�$.�
 1�ก�����$�#��'.���#2+9��3,�(�����.&�����
�$#8��$�2�กก��)�-0���#'(����1��.�1�$.�
 

3) ��
�2#���
�	.�3( (SCBFIXEDD) : (.��$#�	
�9��&�
ก��) 
��$�+�8��.&3,�(������#����ก���.&3(��&%��2�ก��
�	.�3(  

4) ��
�3,�(����ก(�#$/&�--( (SCBFIXEDP) : (.��$#�	
�9��&�
ก��) 
��$�+�8��.&3,�(����	�+�:�&�--( ก(�#$&�--( �
�
&�--( �T�&.���#&�
7.�2.�ก��ก8�����#����ก���+�$3(	�+1���2�กก��(���� 
(Total return) 1�9��&0������&�
7.�2.�ก��ก8���9��&�
ก���_��+3,�(����ก������8����(������%(+/��0� ก������#'�&�--( :�9��
ก��&�
���)��&�
7.�2.�ก����#��.�� 

�.'�#��ก��-8�'�$,(-#���.���
����=
  
1��$$�
9��; 
'.���# 1  
1. $,(-#���.���
����=
��#28��#�����.���$� 25,000,000 &�� $,(-#���#����'��#���#' 10 &�� (:��(.��(.ก-#�=��$���$ก��)���#'
(����%(+-#�=��$���$/0��)��(.ก��.��) %&#��	"�  
- ��#'(������
��+�$$,(-#� 25,000,000 &��  
2. ��ก�&��-����.&9�'.�%�ก 100,000 &��  
 
 

 
 

 ?H�>��?���!@?����8���������	�ก	������ 



 

                                                                                         5                                ก������	
������
������������ : SCBFIXED 

 
                                                                                                                                                                                   ��#':&��  

  ก	������ 
��������� 


����6�����8�� 
��������� 


�����:L��	8��
	�!7���!� 

��������� 

���<������� 

���H� 

��������� 

���H�������ก����/

:�88� 
���8������� ������M����
<@��������������ก
8��M��������ก�����
?�68��M��������L��	
������ก�����   
(N����) 

25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

�	ก�:���8�����:
<@�� 100,000 :�� 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

���8������� ������M�
ก�	���ก8��;
�<���
ก	���� 

25,100,000.00 25,100,000.00 0.00 .00 0.00 

���ก��8��;
�<����	�ก	������!�	�� (��� 365 ��) 
8��M��������ก��:�����<��ก�� (!�	��) 7����6����	�?!��6
������������ 

8��M��������ก��
<��ก�� = 1.00%  
(+VAT 7%)  (735.81) (735.81) 0.00  0.00  0.00  

8��M��������H����?�
H���67�
�  = 0.03% 
(+VAT 7%) (22.07) (22.07) 0.00  0.00  0.00  

8��M�����������
�6�:��� 
= 0.061% (+VAT 7%) (44.88) (44.88) 0.00 0.00 0.00 

8��M����������!�	
�� (802.76) (802.76) 0.00  0.00  0.00  

���8������� ������M� 
(NAV) 25,099,197.24  25,099,197.24 0.00  0.00  0.00  

<@����������� 
(����) 2,500,000.0000 2,500,000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

���8�����������  
(:��!�	����) 10.0396 10.0396 0.0000 0.0000 0.0000 

'.���# 2  
1. $���ก����
#$��#'2�กก��/0����#'(���� ��
��.&/0��-0��.�1�$.�
 28�'� 30,000,000 &�� ��
�2#���
�	.�3( 28�'� 2,000,000 &�� 
%(+��
�3,�(����ก(�#$/&�--( 50,000,000 &�� 
2. $���ก��(���#'2�กก��)�-0���#'(���� ��
��+�$$,(-#�28�'� 1,500,000 &�� 
3. $��#'���
#$)��$,(-#���.���
����=
�ก
�)6�� 250,000 &��  
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  ก	������ 
��������� 


����6�����8�� 
��������� 


�����:L��	8��
	�!7���!� 

��������� 

���<������� 

���H� 

��������� 

���H�������ก����/

:�88� 

���8������� ������M�
�	�ก	�����	���
ก�	����� (:��)  

25,099,197.24  25,099,197.24 0.00  0.00  0.00  

���ก������ก���	
��ก��
���	����� 
��������� 

          

1.L��	��������� 

�����:L��	8��
	�!7���!� 
���
<����������H� ?�6

���H�������ก����/
:�88� 

82,000,000.00  0.00 30,000,000.00  2,000,000.00  50,000,000.00  

2.���8����������� 

����6�����8�� 

(1,500,000.00) (1,500,000.00) 0.00 0.00 0.00 

�����ก�����
�ก�����	�ก�:����
�����?!��6
��� 
(:��)  

80,500,000.00  (1,500,000.00) 30,000,000.00  2,000,000.00  50,000,000.00  

���8������� ������M�
>���������ก�����
�ก�����	�ก�:����
�����?!��6
��� 

  
105,599,197.24  

  

  
23,599,197.24  

  

  
30,000,000.00  

  

  
2,000,000.00  

  

  
50,000,000.00  

  

���������	����8��
����� ������M� <@�� 
250,000 :�� 

250,000 55,869.74 71,023.27 4,734.88 118,372.11 

���8������� ������M�
ก�	���ก8��;
�<���
ก	���� 

105,849,197.24  23,655,066.98  30,071,023.27 2,004,734.88  50,118,372.11 

�M�8��ก�����������8������� ������M�  
��
��+�$$,(-#� = 105,849,197.24 x (23,599,197.24/105,599,197.24) 
��
��.&/0��-0���#'(�����.�1�$.�
 = 105,849,197.24 x (30,000,00.000/105,599,197.24) 
��
�2#���
�	.�3( = 105,849,197.24 x (2,000,000.00/105,599,197.24) 
��
�3,�(����ก(�#$/&�--( = 105,849,197.24 x (50,000,000.00/105,599,197.24) 

8��;
�<����	�ก	������!�	�� (��� 365 ��) 
8��M��������ก��:�����<��ก�� (!�	��) 7����6����	�?!��6
���ก	���� 

8��M��������ก��
<��ก�� = 1.00% 
(+VAT 7%)  

(2,368.36) (693.45) (881.53) (58.77) (734.61) 

8��M��������H����?� (93.09) (20.80) (26.45) (1.76) (44.08) 
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H���67�
�   
= 0.03% (+VAT 7%) 
8��M�����������
�6�:��� = 0.061% 
(+VAT 7%) 

(189.27) (42.30) (53.77) (3.58) (89.62) 

8��M����������!�	
�� 

(2,650.72) (756.55) (961.75) (64.11) (868.31) 

���8������� ������M� 
(NAV) 

105,846,546.52 23,654,310.43 30,070,061.52  2,004,670.77  50,117,503.80  

<@����������� 
(����) 
- ��#'(������
#$)6��
2�ก/0����#'(����
��
��.&/0��-0��.�1�$.�
 
28�'�  
30,000,000 &��/
10.0397 
= 2,988,137.0957 
��#' 
-��#'(������
#$)6��
2�ก/0����#'(����
��
�2#���
�	.�3(  
28�'�  
2,000,000 &�� 
/10.0397  
= 199,209.1397 
��#' 
- ��#'(������
#$)6��
2�ก/0����#'(����
��
�3,�(����ก(�#$/
&�--( 28�'�  
50,000,000 &��/
10.0397 = 
4,980,228.4929 
��#'  

10,518,166.3853 2,350,591.6570 2,988,137.0957 199,209.1397 4,980,228.4929 

���8�����������  
(:��!�	����) 

10.0632 10.0631 10.0631 10.0631 10.0632 

'.���# 3 
1. $���ก����
#$��#'2�กก��/0����#'(���� ��
��+�$$,(-#� 28�'� 3,000,000 &�� 
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2. $���ก��(���#'2�กก���.&/0��-0���#'(�����.�1�$.�
9��3,�(������
��.&/0��-0���#'(�����.�1�$.�
 28�'� 1,000,000 &�� 
3. $���ก��(���#'2�กก��)�-0���#'(���� ��
�3,�(����ก(�#$/&�--( 500,000 &�� 
4. $���ก��2#���
�	.�3( 9��3,�(������
�2#���
�	.�3( 28�'� 80,000 &�� 
5. $��#'���
#$)��$,(-#���.���
����=
�ก
�)6�� 900,000 &�� 

  ก	������ 
��������� 


����6�����8�� 
��������� 


�����:L��	8��
	�!7���!� 

��������� 

���<������� 

���H� 

��������� 

���H�������ก����/

:�88� 
���8������� ������M�
�	�ก	�����	���
ก�	����� (:��)  105,846,546.52  23,654,310.43  30,070,061.52  2,004,670.77  50,117,503.80  

���ก������ก���	
��
ก�����	����� 
���������           

1. L��	��������� 

����6�����8�� 
<@�� 3,000,000 
:�� 

3,000,000.00  3,000,000.00  

      

2. ��:L��	8������
�����	�!7���!� 
���
��:L��	8��	�!7���!� 
<@�� 1,000,000 
:�� ?�6���8��
��������� 
���
:�88�/ก����:�88� 
<@�� 500,000 
:�� 

(1,500,000.00)   (1,000,000.00)   (500,000.00) 

3.<����������H� 
<@�� 80,000 :�� 

(80,000.00)     (80,000.00) 
 

�����ก�����
�ก�����	�ก�:����
�����?!��6
��� 
(:��) 

1,420,000.00  3,000,000.00  (1,000,000.00) (80,000.00) (500,000.00) 

���8������� ������M�
>���������ก�����
�ก�����	�ก�:����
�����?!��6
��� 107,266,546.52  26,654,310.43  29,070,061.52  1,924,670.77  49,617,503.80  

���������	����8��
����� ������M� 
<@�� 900,000 
:�� 

900,000.00  223,638.03  
  

243,906.94  
  

16,148.59  
  

416,306.44  
  

���8������� ������M�
>���������ก����� 108,166,546.52  26,877,948.46  29,313,968.46  1,940,819.36  50,033,810.24  
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�ก�����	�ก�:����
�����?!��6
��� 
?�6��������Z 
�M�8��ก�����������8������� ������M�  
��
��+�$$,(-#� = 108,166,546.52 x (26,654,310.43/107,266,546.52) 
��
��.&/0��-0���#'(�����.�1�$.�
 = 108,166,546.52 x (29,070,061.52/107,266,546.52) 
��
�2#���
�	.�3( = 108,166,546.52 x (1,924,670.77/107,266,546.52) 
��
�3,�(����ก(�#$/&�--( = 108,166,546.52 x (49,617,503.80/107,266,546.52) 

8��;
�<����	�ก	������!�	�� (��� 365 ��) 

8��M��������ก��:�����<��ก�� (!�	��) 7����6����	�?!��6
���ก	���� 
8��M��������ก��
<��ก�� = 1.00% 
(+VAT 7%) 

(2,437.54) (787.93) (859.34) (56.90) (733.37) 

8��M��������H����?�
H���67�
�   
= 0.03% (+VAT 7%) 

(95.13) (23.64) (25.78) (1.71) (44.00) 

8��M�����������
�6�:��� = 0.061% 
(+VAT 7%)  

(193.42) (48.06) (52.42) (3.47) (89.47) 

8��M����������!�	
�� 

(2,726.09) (859.63) (937.54) (62.08) (866.84) 

���8������� ������M� 
(NAV) 

108,163,820.43  26,877,088.83  29,313,030.92  1,940,757.28  50,032,943.40  

<@����������� 
(����) 
-��#'(������
#$)6��
2�ก/0����#'(������
�
�+�$$,(-#� 28�'� 
3,000,000 &��/
10.0632= 
298,115.9075 ��#' 
- ��#'(����(�(�2�ก
ก���.&/0��-0���#'
(�����.�1�$.�
)����
�
�.&/0��-0���#'(����
�.�1�$.�
28�'� 
1,000,000 &��/
10.0632=  
99,371.9692 ��#' 
- ��#'(����(�(�2�ก

10,667,223.3516 2,648,707.5645 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2,888,764.1391 
 
 
 
 
 
 
 
  

199,209.1397 4,930,542.5083 
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ก��)�-0���#'(���� 
��
�3,�(����ก(�#$/&�--( 
500,000 &��/
10.0633=  
49,685.4908 ��#' 

���8����������� 
(:��!�	����) 

10.1398 10.1472 10.1472 9.7423 10.1475 

Q: ก	�����������<@���������78��ก������������;� 

A: 30,000 (���&��  

Q: ก	�������������6�����<6��J�������	ก�@���:�����������กE�6;� ?�6H�������8������ ;��6�6�������;� 

A: ��$�+�$ก.&��
�(����)��3,�(������#����ก��(��������������9��++�.��T6��++	��ก(�� ��0#��.&ก8���#'��ก
���� %(+��$��T�.&-'�$
���#�2�กก��3.�3'�)��$,(-#���#'(����%(+3(��&%�����9�&���#'�)��ก��(���� ��0#��2�ก ก���������$#ก8������1-��ก��3,�(����
-'�(����9�ก���������.��%�# 1 	�)6���	 

Q: ��<<��;������H�ก�6�:	����������@8�A!�	����������	�H�������  

A:  	.22.��#$�3(ก�+�&��#�8-.; ���%ก# 
1. ก��3
��.��8�+����)��3,���ก��������0�3,�-��	�+ก.���0�)��-,#�.;;���#ก������8=��ก��$��'   
2. -'�$3.�3'�)����-��(��)���(.ก��.����#ก�����T0��,#  
3. -'�$3.�3'�)���.���%(ก�	(�#���
�����#��	�+��5 ��2�#�3(9��$,(-#���#'(����)��ก������	(�#�%	(�  /6#���2�89����
����%(+
3(��&%��9��,	��
�&��3.�3'���$�	��' 

Q: ก	�����������J�ก	�����������H����6ก��������������	��J�ก	�����������������<68���8�	�����!�����	��� 	������  

A:  ก������'$����$#$�ก��	�+ก.���
�(����%(+�$#-��$-�����
���� 

Q: ก	������������	:�6�6���:�A
�	������ 

A: '.���#�
�������&&.;�� : ��0���$7�� 

Q: ���������NL��	ก	�������8:ก�:ก��M��� ��6ก��
��! (Unit-Link) ������	��� 

A: 9��#'�%�ก&�
7.�2.�ก��.��$#�	
�9��&�
ก��/0����#'(����-'&ก�$=��$�	�+ก.���'
���� �.����� ��ก&�
7.�2.�ก��2+�	
�9��&�
ก��&�
7.�
2.�ก��2+%2��9��3,�(�������&(#'�����1�	�+ก�53#������'"&�/��)��&�
7.�2.�ก�� 

Q: ก�������;����?::ก��L��	���������8:ก��M��� ��6ก��
��! (Unit-Link) 8�		6�� 

A: ก��(����9��,	%&&ก��/0����#'(����-'&ก�$=��$�	�+ก.���'
� -0� ก����#3,�(����)��8	�+ก.���'
�ก.&&�
7.�	�+ก.���'
� %(+&�
7.�
	�+ก.���'
�2+�8��
�-#��&��	�+ก.��#'���6#���0��.���$��	(����9�ก������'$��$��#3,�(�����(0�ก2�ก���0#�ก������'$��#&�
7.�	�+ก.�
��'
�ก8����'� 1��.��#'�)����
�-#��&��	�+ก.���'
���#2+�8�	(����9�ก������'$2+�	"���#�9�)6���,#ก.&�(.ก�ก�h�%(+��0#���)��#ก8���
�'�9�ก�$=��$� �.����� ��
�-#��&��	�+ก.���'
���#�8�	(����9�ก������'$��2�	(�#�%	(���
#$)6����0�(�(�����(���'(���$3(	�+ก�&ก��
)��ก������'$��#3,�(�����(0�ก�'� 
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��	ก@���;�ก��L��	���?�67	���������� 

Q: ก	������������M�ก�����?�6��:L��	8�����������	������ 

A: ก�����	������������ 
3,�(������$��T�.#�/0����#'(����).���#8�$#���ก'#� 1 &�� -8�'��	"���#'(������� 1��828�'���
���#�.#�/0����#'(���������'��-�
)���#'(���� ($,(-#���#'(���� &'ก��'-#�=��$���$ก��)���#'(���� (T��$�) %(+:�7�$,(-#���
#$ -#�9��2#�9�ก��/0����0�)�
�(.ก��.�� (T��$�)) ก�.'�#�� ��#� ��ก3,�(�����.#�/0����#'(����9��#'��'(�����)���#'(����-�.��%�ก %(+-#�=��$���$�8��.&ก��
�.#�/0����#'(�����8��.&�#'�ก������)�-�.��%�ก ��#�ก.&���(+ 0.535 )��$,(-#���#'(���� (�'$:�7�$,(-#���
#$) ��-�����)���#'
(����-�.��%�ก��#�ก.& 10.0535 &���#���#'  1���ก3,�(�����.#�/0����#'(������#�ก.& 5,000 &�� 9��#'�ก������)�-�.��%�ก�.�ก(#�'  
3,�(����2+����.&28�'���#'(������#�ก.& 497.3392 ��#' (5,000/10.0535)  

3,�(������$��T�.#�/0����#'(������� r��ก'.��8ก��/0��)���#'(����*t �����# : 
� =��-�������
�� 28ก.� ($����) 3,�(������$��T�.#�/0����#'(���������# 

o =��-�������
�� 28ก.� ($����) %(+�8�.ก�����)���ก%�#� �'(��	
��8ก�� - 15.30 �. 
o &�
ก��=��-������
��������"� SCB EASY FUND :�9�� SCB EASY NET www.scbeasy.com %(+���%���(
�-�.#� SCB EASY  

APP �'(���
#$9��&�
ก�� -16.00 �. 
� &(2. �����
�� 1��. 0-2777-7777 ก� 0 ก� 6 �'(��	
��8ก�� w 15.30 �. 
� 3,���.&����ก��)���0��.&/0��-0���#'(������$��#&�
7.�2.�ก��ก8��� 

��6#� &�
7.�2.�ก����2�
2����%�#��.��3,���.&����ก��)���0��.&/0��-0����0#���
#$��
$��0��	(�#�%	(����9�:��(.�  

�.����� &�
7.���2�
2������
#$��
$/�	(�#�%	(�3,���.&����ก��)���0��.&/0��-0���#'(������0��#�����ก������)���#'(����9�
:��(.���� 

(�.����� *'.��8ก��/0��)���#'(����)������ �$�T6� '.���#��$	b
�
���#�	"�'.��8ก����$	ก�
)��&�
7.�2.�ก�� %(+/��0�'.��8ก��)��
ก������(.ก %(+/��0�'.��8ก��)���#��	�+��5��#ก������(.ก(���� %(+/��0�	�+��5��#�ก�#')���ก.&ก��(���� ��0���$��#&�
7.�2.�ก��
	�+ก�5ก8�����
#$��
$) 

ก���3,�(������#�	"�&�--(=��$�� 3,�(�����.��%�# 2 -�)6���	%�#�$#�ก
� 4 -� ��$��TT0���#'(�����#'$ก.���� %�#�8��.&ก���3,�(������#�	"�
�
�
&�--(3,�(�����$#��$��TT0���#'(�����#'$ก.&3,��0#���� �.����� ��$�(.ก�ก�h� ��0#���)%(+'
=�ก����#&�
7.�2.�ก��ก8��� �'��%�#&�
7.�
2.�ก��2+���;���	"��#���0#� 

ก��
@�6����8��L��	��������� 

� ก���3,�(�����8��ก��3#��=��-�������
�� 28ก.� ($����) %(+�#�������#=��-��ก8���  
� �8�+�	"���"- ��0����x��(�'.���#���'ก.&'.���#�.#�/0����#'(����%(+)��-�#�$�_��+�.#�2#�9���$  

r=��-�������
�� 28ก.� ($����) ��0#�ก������	
�)��&�
7.��(.ก��.��2.�ก��ก����� �����
�� 28ก.�t 
� ก���3,�(�����8��ก��3#��&�
7.�2.�ก�� ��0�3,���.&����ก��)���0��.&/0��-0���#'(�������0#���#����.&ก��%�#��.�� 

� �8��"-��0���
����)�� r&.;��/0��ก����� &(2.�����
�� 28ก.�t 1�$���(+����=��-���.��#��	��� 

                                   M��8�� ������:�A
� 

=��-�������
�� 28ก.� ($����) 049-3-13640-2 

=��-��ก�
ก��� 28ก.� ($����) 745-1-03912-6 

=��-��ก������ 28ก.� ($����) 129-3-16151-7 

=��-��������=���� 28ก.� ($����) 001-1-53394-0 
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                                   M��8�� ������:�A
� 

=��-��ก���5����=� 28ก.� ($����) 777-0-05844-9 

=��-�� ,1�&� 28ก.� ($����) 739-3-63018-7 

=��-��ก����� 28ก.� ($����) 039-6-03709-7 

=��-��/
���%&�ก� 	�+��5��  080-0-35101-4 

=��-����$�
� 000-0-43238-5 

=��-���
�1ก� 28ก.� ($����) 0001-114-005054-9 

=��-���ก���
��-
� 28ก.� ($����) 10-0000227-0 

=��-��%(��� %���� �y���� 28ก.� ($����) 889-100822-9 

=��-����/�&�/� (��) 28ก.� ($����) 101-1-00545-8 

=��-��y#��ก�%(+�/�#��y�%&�ก
��-���	����.#� 28ก.� 014-7-67600-1 

=��-�� /�����"$&� �� 80-0026905-7 

ก����:L��	8����������� 

ก�����:L��	8�����������?::��������<�	�H������� 

&�
7.�2.�ก���	
��.&-8�.#�)�-0���#'(������ก'.��8ก��/0��)���#'(�����.��%�#�'(��	
��8ก��2�T6��'(���#&�
7.�2.�ก��ก8��� 3,�T0�
��#'(������$��T�8ก��)�-0� 1�$�$,(-#�).���#89�ก��)�-0� 1 &�� %(+$,(-#�).���#8-���(0�9�&.;�� 1 &�� �.����� &�
7.�2.�ก��2+
�8�+��
�-0�9��3,�(����:�9� 5 '.��8ก���.&%�#'.��.&/0��-0���#'(���� 1�ก��1���)��&.;��=��-�� ��0���ก�	"���"-)��-�#�$�.#�2#��0#�
3,�(���� ��$��#3,�(�������%2��-'�$	�+��-��'� 

3,�(������$��T�.#�)���#'(���������ก'.��8ก��/0��)���#'(����* �����#  : 
� =��-�������
�� 28ก.� ($����) 3,�(������$��T�.#�)���#'(���������# 
o =��-�������
�� 28ก.� ($����) %(+�8�.ก�����)���ก%�#� �'(��	
��8ก�� - 15.30 �. 
o &�
ก��=��-������
��������"� SCB EASY FUND :�9�� SCB EASY NET www.scbeasy.com %(+���%���(
�-�.#� SCB EASY 

APP �'(���
#$9��&�
ก�� w 16.00 �. 
� &(2. �����
�� 1��. 0-2777-7777 ก� 0 ก� 6 �'(��	
��8ก�� w 15.30 �. 
��6#� &�
7.�2.�ก����2�
2����%�#��.��3,���.&����ก��)���0��.&/0��-0����0#���
#$��
$��0��	(�#�%	(����9�:��(.�  
�.����� &�
7.���2�
2������
#$��
$/�	(�#�%	(�3,���.&����ก��)���0��.&/0��-0���#'(������0��#�����ก������)���#'(����9�
:��(.���� 
(�.����� *'.��8ก��/0��)���#'(����)������ �$�T6� '.���#��$	b
�
���#�	"�'.��8ก����$	ก�
)��&�
7.�2.�ก�� %(+/��0�'.��8ก��)��
ก������(.ก %(+/��0�'.��8ก��)���#��	�+��5��#ก������(.ก(���� %(+/��0�	�+��5��#�ก�#')���ก.&ก��(���� ��0���$��#&�
7.�2.�ก��
	�+ก�5ก8�����
#$��
$) 

ก���ก����:L��	8�����������7��	�!7���!� 
(1) &�
7.�2.�ก��2+�8��
�ก���.&/0��-0���#'(����1��.�1�$.�
9��%ก#3,�T0���#'(�����$#�ก
�	�(+ 12 -�.�� 1�T0�'#�&�
7.�2.�ก������.&

-'�$��"���&2�ก3,�T0���#'(����9���.#�)�-0���#'(����%(+$�&�$�9��&�
7.�2.�ก���8��
�ก���.&/0��-0���#'(����1�
�.�1�$.�
%(�' �.����� ก���.&/0��-0���#'(����1��.�1�$.�
�.�ก(#�'2+�89��28�'���#'(����)��3,�T0���#'(����%�#(+��(�(� 

(2) ก���
2����28�'���
�%(+ก��2#���
�-#��.&/0��-0���#'(����1��.�1�$.�
2+)6���,#ก.&��(�
�
2)��&�
7.�2.�ก�� /6#�&�
7.�2.�ก��
2+�8��
�ก���.&/0��-0���#'(����1��.�1�$.�
 2�ก3(��&%��2�กก��(���� %(+/��0���
���� 
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(3) &�
7.�2.�ก��2+�.&/0��-0���#'(������$ (1) )������1��8��
�)��3,�T0���#'(������ก���	(�����#�.�ก������	
������
��
�����������++�.�� (SCBSFF) ��0� ก������'$����������/ก������'$�(����
���#&�
7.�2.�ก��ก8���  ��0�ก������'$�0#���$
-'�$	�+��-�)��3,�T0���#'(����  1�ก�������#����.&2+�	"��	��$��#&�
7.�2.�ก��ก8��� 

(4) &�
7.�2.�ก��)���'��
�=
9�ก���8��
�ก���.&/0��-0���#'(����1��.�1�$.�
9��3,�T0���#'(������#$����0#���$�(.ก<����#	��ก^�,#
9��+�&��3,�T0���#'(����1�)6���,#ก.&��(�
�
2)��&�
7.�2.�ก�� 

(5) &�
7.�2.�ก��2+9��$,(-#���#'(������#-8�'���� � �
��'.��8ก���.&/0��-0���#'(�����.�1�$.�
 �	"��ก�h�9�ก��-8�'� ��-��.&
/0��-0���#'(����  

9�ก�����#3,�T0���#'(�����#�-8�.#�)�-0�/�.&�	(�#���ก��#'(����9�'.��8��ก���.&/0��-0��.�1�$.�
 2��89����#'(������# ��(0��,#
�$#�������#�ก���8��ก���.&/0��-0��.�1�$.�
 &�
7.�2.�ก��)���'��
�=
��#2+�8��ก���.&/0��-0��.�1�$.�
��#'(����-���(0��.���$� 
1�T0�'#�����.&-'�$
��$2�ก3,�T0���#'(����%(�' 
�.����� &�
7.�2.�ก��)���'��
�=
��#2+�$#�8��
�ก���.&/0��-0���#'(����1��.�1�$.�
9�ก�����#�ก
�����ก�����#��9��#����6#���0��(�
�#���.���� 
(ก) ก�����#3,�T0���#'(����T,ก-8�.#�6���0���.���#'(����1�3,���#$��8��2��$ก^�$� &�
7.�2.�ก��2+�$#�8��
�ก���.&/0��-0���#'

(����1��.�1�$.�
 �.������_��+��#'(����9��#'���#T,ก-8�.#�6���0���.��.�ก(#�'��#��.�� 
()) ก�����#��#'(����)��3,�T0���#'(�����
�:��+28�8�,# &�
7.�2.�ก��2+�$#�8��
�ก���.&/0��-0���#'(����1��.�1�$.�
 �.������_��+

��#'(����9��#'���#�
�:��+28�8�.�ก(#�'��#��.�� 
(-) ก�����#&�
7.�2.�ก���
2������"�'#�ก���$#�.&/0��-0���#'(����1��.�1�$.�
-�.���.��e �	"�	�+1����#�3,�T0���#'(���� 

3,�T0���#'(�����$#��$��Tก�(
ก-'�$��"���&9���.#�)�-0���#'(������$ (1) )��������� �'��%�#&�
7.�2.�ก����"�'#���$�+�$%(+
���;���	"�ก����
�57�8��.&3,�T0���#'(������ก�� 

9�ก���'.���#ก8����.&/0��-0���#'(�����.�����ก.&'.�����8ก��)��&�
7.�2.�ก�� %(+/��0����ก.&'.����)��	�+��5��#ก�����(���� 
(ก�����#$�ก��(����9��#��	�+��5) ��0��	"�'.���#�8�.ก���-�+ก��$ก�� ก.(.�. $�-8�.#�9��&�
7.�2.�ก������.&-8�.#�/0����0�-8�.#�)�
-0���#'(����)��ก������	
� &�
7.�2.�ก��2+�8��
�ก���.&/0��-0���#'(����9�'.��8ก��T.��	 

Q: ก���;����:��E��<��ก��ก	������������M���������������� 

A: &�
7.�2.�ก�� %(+/��0� 3,���#����.&$�&�$�2�ก&�
7.�2.�ก�� $��
�=
	b
��= %(+/��0� �+�.& %(+/��0� ก�(
กก���8=��ก��$)��3,�T0�
��#'(�����.���$���0�&���#'������$��#��"��$-'� 1��$#28����%2��9�� 3,�T0���#'(�������&(#'����� 9�ก�����#�ก
�����ก����9�
����ก������6#���0��(�����ก�����.��#��	���  

(ก)  3,��.#�/0����#'(����ก��ก��(+����9�9&-8)�9��&�
ก��ก����� %(+/��0� 9&�.#�/0����#'(���� %(+/��0� %&&x���$%�����)��     
3,��.#�/0����#'(���� %(+/��0� ��ก����0#�9���$��#&�
7.�2.�ก��ก8��� �$#-�&T�'��������8��.&ก��	b
&.�
��$ก^�$�'#���'ก��
	���ก.�%(+	��&	��$ก��x�ก��
� %(+/��0� 3,��.#�/0����#'(�����$#0#���ก�����0��(.ก<��9� e /6#�$���(+������$��#&�
7.�2.�ก��
ก8���  

())  &�
7.�2.�ก����"�'#�ก���.#�/0����#'(�����.�ก(#�'��2$�(.ก7�+�	"�ก��ก�+�8-'�$3
���$ก^�$�'#���'ก��	���ก.�%(+
	��&	��$ก��x�ก��
� %(+/��0� 9���	"��#�����9�ก��x�ก��
� %(+/��0� 9���	"��#�����9�ก����.&�������ก����
�%ก#ก��ก#�ก��
�����$ก^�$�'#���'ก��	���ก.�%(+	��&	��$ก��x�ก��
� ��0���2$�(.ก7�+�	"�ก���(�ก�(�#�ก^�$���0�).�%���#�
ก^�$��#�� e  

(-)  &�
7.�2.�ก����"�'#� ก���.#�/0����#'(�����.�ก(#�'��2$�3(ก�+�&�#�ก��(����)��ก������'$ 3,��.#�/0����#'(�������0#� ��0�-'�$
�#���0#�T0���0�:��(.ก7��)��=��ก
22.�ก��(���� ��0��0#�����)��&�
7.�2.�ก��  
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(�) &�
7.�2.�ก��)���'��
�=
	b
��=��#2+����)���#'(����)��ก�����9��%ก#3,�(������#�	"�&�--(=��$���.��%�# 2 -�)6���	%�#�$#�ก
�  4 
-�T0���#'(�����#'$ก.� %(+	��กb'#�3,�(����&��-���0��.���$������'
� 

(_) ��0#�	�+1����,����)��ก��&�
���2.�ก��ก�����ก������)���#'(����)��ก�������0�ก���.&�	(�#���#'(����)��ก�����9���,#9�
��(�
�
2)��&�
7.�2.�ก��%�#����3,����' 1�&�
7.�2.�ก��)���'��
�=
��#2+�.&��0�	b
��=��#2+����)���#'(����)��ก�������0�
ก���.&�	(�#���#'(����)��ก�����9��%ก#&�--(9�ก"��� 1�&�--(��#&�
7.�2.�ก��$�'.�T�	�+��-���#2+�$#����)���#'(����)��
ก�������0��$#�.&�	(�#���#'(����)��ก�����9���.�� �'$T6�%�#�$#28ก.����� �(�$0�����.<��$�
ก� 3,���#$�T
#�<���,#9����.<��$�
ก� 
&�--(/6#�	ก�
$�T
#���#�,#9����.<��$�
ก� �'$T6�ก����.���
�)��&�--(�.�ก(#�' %(+&�
7.���0����������#'�/6#�2.�9��$�)6��%(+�8��
�
ก
2ก��$9����.<��$�
ก� 

(�) &�
7.�2.�ก��)���'��
�=
	b
��=-8�.#�/0����#'(����)��3,�(���� ��กก���.#�/0���.�ก(#�').�ก.&�(.ก�ก�h�)���8�.ก���
-�+ก��$ก�� ก.(.�. ��0� $�3(ก�+�&�#�ก��&�
���2.�ก��ก����� ��0��89���ก
�-'�$���#����ก^�$���0��#��0#�����)��&�
7.�
2.�ก����0�ก����� 1�&�
7.�2.�ก��2+-8�6�T6�	�+1���)��3,�T0���#'(�����	"��8-.; 

Q: ก	�������������	ก@����ก���ก�:ก������	�ก@������
@�68�����8����������� ก�����������	�����: L��	8�����������
!��8@���������:��?�� ?�6ก��������:8@����L��	���	���8����������� ��	������ 

A: ก������	�ก@���ก��
@�6����8�����8�����������8��?ก�H��N�	��������� 

&�
7.�2.�ก����2�(0#��ก8���ก���8�+��
�-#�)�-0���#'(����-0�%ก#3,�T0���#'(������#$�-8�.#�)�-0���#'(����)��ก������	
��'�%(�'
��� �_��+9�ก�����#ก8����'� /6#������$#�ก
�ก'#�ก����.��#��	���  

(1)  &�
7.�2.�ก���
2����%(�' $�-'�$��0#�1���2�
�%(+�$�����$3('#��	"�ก�����#�)�������.��#��	��� 1�-'�$��"���&)��3,��,%(
3(	�+1���%(�'  

(ก)  $�����28�	"��89���$#��$��T28��#� 2#�1�� �(.ก��.����0���.���
�)��ก������'$�	
�����#���$�����$3( ��0�  

())  $�������#�89��ก������'$�$#����.&�8�+��
�2�ก�(.ก��.����0���.���
���#(�����'���$ก8����'(�	ก�
 /6#������.�ก(#�'�,#��ก���0�ก��
-'&-�$)��&�
7.�2.�ก��  

(2) $�-8�.#�)�-0���#'(�����'�%(�' %�#9��#'��++�'(���#&�
7.�2.�ก��.��$#����8�+��
�-#�)�-0���#'(����9��%ก#3,�T0���#'(���� 
&�
7.�2.�ก���&'#���-��.&/0��-0���#'(�����.�ก(#�'�$#T,ก���� %(+3,��,%(3(	�+1���.��$#����.&���)��$,(9������ก��%ก��)��-�
����(.�%(+�����ก��������-� 1���-��.&/0��-0���#'(������#�$#T,ก�����.���#��2�ก��-��.&/0��-0���#'(������#T,ก�����.��%�#��6#�
����-�)6���	 %(+-
��	"��.����.��%�#���(+ 0.5 )����-��.&/0��-0���#'(������#T,ก����  

(3) $�-8�.#�)�-0���#'(����9��#'��++�'(���#&�
7.�2.�ก���&'#���-��.&/0��-0���#'(�����$#T,ก���� %(+3,��,%(3(	�+1���.��$#���
�.&���)��$,(9������ก��%ก��)��-�����(.�%(+�����ก��������-� 1���-��.&/0��-0���#'(������#�$#T,ก�����.���#��2�ก��-��.&
/0��-0���#'(������#T,ก�����.��%�#��6#�����-�)6���	 %(+-
��	"��.����.��%�#���(+ 0.5 )����-��.&/0��-0���#'(������#T,ก���� 

�.����� ก���(0#��ก8����8�+��
�-#�)�-0�)������ &�
7.�2.�ก��2+�8��
�ก����$��#�+&�9���(+����1-��ก��%(+�(.ก�ก�h���#�8�.ก���
-�+ก��$ก�� ก.(.�. ก8��� 

ก�����������	�����:L��	8�����	�����:����������������!������ 

&�
7.�2.�ก����2�$#)���0��$#�.&/0��-0���#'(���� ��$-8�.#�/0����0�-8�.#�)�-0���#'(������#����.&�'�%(�'��0���2����.&-8�.#�/0����0�
-8�.#�)�-0���#'(������� �_��+9�ก�����#ก8����'� /6#��$#�ก
�ก'#�ก����.��#��	���  

(1) �(���(.ก��.���$#��$��T�	
��8ก��/0��)������$	ก�
  

(2) &�
7.�2.�ก���
2����%(�' $�-'�$��0#�1���2�
�%(+�$�����$3('#��	"�ก����.��#��	��� 1�����.&-'�$��"���&)��3,��,%(3(	�+1���
%(�'  
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(ก) $�����28�	"��89���$#��$��T28��#� 2#� 1���(.ก��.����0���.���
�)��ก������	
�����#���$�����$3(  

()) �$#��$��T-8�'�$,(-#���.���
�)��ก������	
�����#���	"�=��$%(+��$�+�$ ��0�  

(-) $�����28�	"��0#�9���0#�-��$-���	�+1���)��3,�T0���#'(����  

�.����� ก���$#)� ��0��$#�.&/0��-0���#'(������$-8�.#���#����.&$�%(�' ��0�ก������.&-8�.#�/0����0�-8�.#�)�-0���#'(������$ (ก) ()) 
��0� (-) ��$��Tก�+�8�$#�ก
� 1 '.��8ก�� �'��%�#����.&3#��3.�2�ก�8�.ก���  

(3) 9�ก�����#ก������'$$�ก��(�����(.ก��.����0���.���
�9��#��	�+��5 %(+$�����ก�����.��#��	����ก
�)6�� /6#�ก#�9���ก
�3(ก�+�&�#�
ก������'$�.�ก(#�'�#��$��.�8-.;  

(ก) �(��/0��)��(.ก��.���.�ก(#�'�$#��$��T�	
��8ก��/0��)������$	ก�
 �.����� �_��+9�ก�����#ก������'$���(����9��(.ก��.����#/0��
)�9��(��/0��)��(.ก��.��%�#��.���ก
�ก'#����(+ 10 )��$,(-#���.���
�)��ก������'$  

()) $�����ก������#�89���$#��$��T%(ก�	(�#���
�����#��	�+��5����#������ %(+�89���$#��$��T1����
���ก2�ก	�+��5��0��.&1����
�
2�ก�#��	�+��5�����$	ก�
 ��0�  

(-) $�������#�89��ก������'$�$#����.&�8�+��
�2�ก�(.ก��.����0���.���
���#(�����'���$ก8����'(�	ก�
 /6#������.�ก(#�'�,#���0�ก��
-'&-�$)��&�
7.�2.�ก��%(+3,��,%(3(	�+1�����"���&��'%(�'  

(4) �	"�ก���$#)���#'(������$-8�.#�/0����#'(������#�.&�'�%(�' ��0��	"�ก������.&-8�.#�/0����#'(���� %ก#3,�(�����_��+�� 
��0#��2�ก	��กb)����"22�
� �.��#��	���  

(ก) &�
7.�2.�ก��$������.�-'����.'#�3,�(�������.��e$��#'��ก�#')���ก.&ก��ก�+�8�.��#��	���  

1. ก��ก�+�8��#�	"�-'�$3
�$,(<����0�-'�$3
�<��x�ก��
���$ก^�$� �ก�#'ก.& ก��	���ก.�%(+	��&	��$ก��x�ก��
� �$#'#�2+�	"�
ก^�$�����0�ก^�$��#��	�+��5  

2. ก��9��ก����.&�������ก����
�%ก#ก��ก#�ก����� ��0�  

3. ก��ก�+�8��#�	"�ก��	b
&.�
��$-8�.#��ก�#'ก.&ก��6���0���.���.���
�1�&�--(3,�$��8��2��$ก^�$�  

()) &�
7.�2.�ก���$#��$��T�8��
�ก���,�2.ก(,ก-�� %(+��'2��&��0#����&)����"22�
��ก�#'ก.&(,ก-�����9����+�8-.;  

(5) �,#9��+�'#���8��
�ก���	(�#�9��&�
7.�2.�ก��ก������'$���0#��)��&�
���2.�ก��ก������'$:�9��ก��2.�ก��)�����.�
��0#��$�2�กก����#&�
7.�2.�ก��ก������'$����
$�$#��$��T�8��-'�$������)����
�ก����������$	�+ก�5-�+ก��$ก��ก8ก.&
�(.ก��.��%(+�(���(.ก��.��'#���'ก���8����
�ก�����)��3,�	�+ก�&=��ก
2ก��2.�ก��ก������'$ ก��2.�ก��ก������#'�&�--( ก��
�	"�������/0��)��(.ก��.��%(+ก��-���(.ก��.��%(+ก��2.�28��#��(.ก��.����#�	"���#'(����%(+ก���	"�3,�2.�ก����
�����.;;�
/0��)�(#'�����/6#�9��ก�+�8����$#�ก
� 3 '.��8ก�� 

(6) �,#9��+�'#���8��
�ก����0#��(
กก����� ��#�+&��'�9�)��3,ก�.�)�� 22.1.1 (2) 

�.����� ก���$#)���0��$#�.&/0��-0���0��$#�.&�	(�#���#'(������$�.#�)������ &�
7.�2.�ก��2+�8��
�ก����$��#�+&�9���(+����1-��ก��
%(+�(.ก�ก�h���#�8�.ก���-�+ก��$ก�� ก.(.�. ก8��� 

ก��������:8@����L��	���	���8����������� 

��0#�-��$-���	�+1���)��3,�T0���#'(���� ��0�9�ก�����#$�-'�$28�	"���0#��.ก7���T��:������5�7<ก
2%(+ก����
�)��	�+��5 ��0�
��0#��.ก7���T��:��9��+&&�(��ก����
� &�
7.�2.�ก��2+����.&-8�.#�/0����0� -8�.#�)�-0���#'(����)��ก������	
�����	"�ก��
�.#'-��' ��$�++�'(���#�8�.ก���-�+ก��$ก�� ก.(.�. 	�+ก�5 �.����� �$#�ก
� 20 '.��8ก���
��#�ก.� �'��%�#2+����.&-'�$��"���&2�ก
-�+ก��$ก�� ก.(.�. 9��)��++�'(�����.&-8�.#�/0����0�-8�.#�)�-0���#'(������ก�	��� 
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Q: �M�ก����:������������������J�	������ 

A: 3,�T0���#'(������$��T�8ก���.&�	(�#���#'(�����)��%(+��ก��� ��$�(.ก�ก�h�/��0#���)��#&�
7.�2.�ก��ก8��� �'��%�#&�
7.�2.�ก��
2+���;���	"��#���0#� 1�3,�T0���#'��$��T�
��#���#&�
7.�2.�ก����0�3,���.&����ก��)���0��.&/0��-0���#'(������#����.&ก��%�#��.��
2�ก&�
7.�2.�ก�� (T��$�) /6#���$��T�.&-8�.#�/0����0�)���#'(���� ��0��	"�3,��8������#9�ก������)�%(+�.&/0��-0���#'(����)��
ก����� ��0�&�
ก��=��-������
��������"�)��=��-�� �����
�� 28ก.� ($����) ��0��#�����9��&�
ก���0#�9���#&�
7.�2.�ก��ก8��� 
��$ก8���ก��%(+�#�������#���-(���ก.&ก���8��ก���.#�/0�� %(+/��0�)�-0���#'(���� 
�.����� &�
7.�2.�ก��.��$#�	
�9��3,�T0���#'(�����8��ก���.&�	(�#��+�'#����
���#'(����:�9�ก��������'ก.���� ��ก&�
7.�2.�ก��
�	
�9��&�
ก���.�ก(#�' &�
7.�2.�ก��2+%2��9��3,�T0���#'(�������&(#'������#����� 7 '.� 1�2+	�+ก�53#������'"&�/��&�
7.�2.�ก�� 
%(+�'"&�/��)��3,���.&����ก��)���0��.&/0��-0���#'(���� (T��$�) 

&�
7.�2.�ก����2��
#$��
$��0��	(�#�%	(�'
=�ก���.&�	(�#���#'(�������1��$#T0��	"�ก��%ก��)1-��ก����$��#�+&��'�9���(+����
1-��ก�� 1�&�
7.�2.�ก��2+%2��9���8�.ก���-�+ก��$ก�� ก.(.�. %(+	
�	�+ก�5 � �8�.ก���)��&�
7.�2.�ก�� �8�.ก���9�;#%(+
�8�.ก�����)�)��3,���.&����ก��)���0��.&/0��-0���#'(���� �'"&�/��)��&�
7.�2.�ก�� %(+�'"&�/��)��3,���.&����ก��)���0��.&/0��
-0���#'(���� (T��$�)9��3,�T0���#'(�������&(#'������$#���ก'#� 7 '.��8ก��ก#��ก���	(�#�%	(�ก��9��&�
ก���.�ก(#�' /6#�ก��
�8��
�ก���.�ก(#�'&�
7.�2.�ก��2+-8�6�T6�	�+1���)��ก�����%(+3,�T0���#'(�����	"��8-.; 

Q:  ก	���������ก@����M�ก��7	���������� ?�6��	<@ก��ก��7	���	������ 

A:  3,�T0���#'(������$��T1����#'(�������9�ก����.��#��	���   

(ก) ก��1����#'(����9��&
�� $���� &��� %(+-,#�$��)��3,�T0���#'(���� 

()) ก��1����#'(������$-8�.#�5�(��0�1�3()��ก^�$� (/6#��$#�'$T6�ก�����#3,�(������#�	"�&�--(=��$���.��%�# 2 -�)6��  
�	%�#�$#�ก
� 4 -� T0���#'(�����#'$ก.�%(+	��กb'#�3,�(����&��-���0��.���$������'
� �'��%�#5�(2+$�-8�.#��	"��#���0#�) 

(-) ก��1����#'(����9�ก����
�57�0#� e  ��#&�
7.�2.�ก����"��$-'�%(+���$.�
9��1����� 

�.����� 3,�1��%(+3,��.&1��2+����$�0#�-8)�1����#'(������'�������#�8�.ก����+�&����#'(���� 9�ก�����#3,��.&1��.��$#����	"�
3,�9��&�
ก��ก�����ก.&&�
7.�2.�ก�� 3,��.&1��2+����ก��ก��(+����9�9&-8)�9��&�
ก��ก�����%(+0#��#����+�&����#'(��������$
-8)�1����#'(���� %(+�8�+-#�=��$���$ก��1����$�.')��-#�=��$���$ก��1����#'(������#�+&��'�9���(+����1-��ก�� (T��$�)   

���+�&����#'(����2+&.��6ก)��$,(ก��1����#'(���� %(+��ก9&0�.�ก��1����#'(���� ����$��.��0��.&����
�=
9���#'(����
9��3,��.&1����#'(���� %(+��ก9&0�.�ก��1����#'(����9��%ก#3,�1����#'(����:�9� 7 '.��.&�.��%�#'.���#���+�&����#'(�������
�.&-8)�1����#'(����   

�.����� �
�=
)��3,�T0���#'(����2+�ก
�)6���#��$0#����+�&����#'(�������&.��6ก)��$,((�9��+�&��3,�T0���#'(�������&���%(�' 

��6#� ��0#�	�+1����,����)��ก��&�
���2.�ก��ก����� ก���.&(��+�&��ก��1����#'(����)��ก����� 9���,#9���(�
�
2)��&�
7.�
2.�ก��%�#����3,����' 1�&�
7.�2.�ก��)���'��
�=
��#2+�.&/	b
��=��#2+(��+�&��ก��1����#'(����)��ก�����9��%ก#&�--(9�ก"��� 1�
&�--(��#&�
7.�2.�ก��$�'.�T�	�+��-���#2+�$#�.&(��+�&��ก��1����#'(����)��ก�����9���.�� �'$T6�%�#�$#28ก.����� �(�$0��
���.<��$�
ก� 3,���#$�T
#�<���,#9����.<��$�
ก� &�--(/6#�	ก�
$�T
#���#�,#9����.<��$�
ก� �'$T6�ก����.���
�)��&�--(�.�ก(#�' %(+&�
7.�
��0����������#'�/6#�2.�9��$�)6��%(+�8��
�ก
2ก��$9����.<��$�
ก� 

Q: H��N�	���������<6���:��	����ก���ก�:���8������� ������M� ���8����������� ?�6��8����?�6��:L��	8�� ��������� ���
<�ก
�	����;� 

A: &�
7.�2.�ก��2+	�+ก�5$,(-#���.���
����=
 $,(-#���#'(���� %(+��-���#'(���� 9�  Website )��&�
7.�2.�ก��: www.scbam.com ��0��0#� e 
(T��$�) ��ก'.��8ก��  
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���M��	�H��N�	��������� 

Q: ก	�����������ก��		ก?�6����	:���ก`��?������M�;�������������	��� 	������ 

A:  &�
7.�2.�ก����0����+�&��2+��ก�(.ก<��%����
�=
9���#'(����9��ก.&3,�T0���#'(������ก-�.����#3,�T0���#'(����$�ก���8��ก��
/0����0�)�-0���0��.&�	(�#���#'(���� ��0#��	"�ก��0�.�ก���8��ก��/0����0�)�-0���0��.&�	(�#���#'(����)��3,�T0���#'(����  
1�9�ก�����#�	"�ก���.#�/0��9��+�'#���#'�ก������)�-�.��%�ก ���+�&����#'(���� /6#�����.&$�&�$�2�ก&�
7.�2.�ก��2+2.��#�
��.��0��.&���%����
�=
9���#'(����/9&0�.�ก��/0����#'(��������$9&���"2�.&��
�%(+9&ก8ก.&:�7��8��.&-#�=��$���$ก��)�
��#'(���� (T��$�) 9��%ก#3,��.#�/0����#'(����1�����	�7���:�9� 7 '.��8ก���.&%�#'.�2��+�&��ก����� �#'�9�ก���ก���8��ก��
:��(.��#'�����)�-�.��%�ก ���+�&����#'(����%(+/��0�3,���.&����ก��)���0��.&/0��-0���#'(���� /6#�����.&$�&�$�2�ก
&�
7.�2.�ก��2+2.��#���.��0��.&����
�=
9���#'(��������$9&0�.�ก���8��ก���.�ก(#�' 9&ก8ก.&:�7��8��.&-#�=��$���$ก��)�/
�.&/0��-0�/�.&�	(�#���#'(���� (T��$�) %(+/��0�9&���"2�.&��
� 9��%ก#3,�T0���#'(��������	�7���:�9� 7 '.��8ก���.&%�#'.�-8�'�
$,(-#���.���
� $,(-#���#'(���� ��-�)�%(+��-��.&/0��-0���#'(����)��'.��8ก��/0��)���#'(���� �.����� �'��%�#&�
7.�2.�ก��2+
���;���8��
�ก���	"��#���0#� 

Q: H��N�	����������	�ก	���������	�<N�ก<@ก�����M�;�����	�;� >��;!�����	��� 

A: �
�=
9�ก��(�$�
��0#�%ก��)��
#$��
$1-��ก��2.�ก��(������0�%ก��)'
=�2.�ก��:   
9�ก�����#&�--(9���0�ก(�#$&�--(���'ก.�9�T0���#'(�����ก
�ก'#���6#�9���$)��28�'���#'(������#28��#����%(�'�.���$� &�
7.�
2.�ก����0�&�
7.��(.ก��.����#�	"��2��)��&.;��%&&�$#�	
��3�0#�3,�T0���#'(���� (Omnibus account) 2+�$#�.&-+%������)��&�--(
��0�ก(�#$&�--(���'ก.��.��9��#'���#�ก
�ก'#���6#�9���$)��28�'���#'(������#28��#����%(�'�.���$� 

Q: 
�	����?�6�M�ก�����H��N�	��������������N!�<�	:?����ก��;
����M�		ก�����?�6ก���@����ก��;
����M�		ก������	�
:��E��<��ก��ก	������������!�� 

A: 3,�(������$��T��'2�,%�'���9�ก��9���
�=
��ก���� %(+�8��
�ก��9���
�=
��ก�������1�&�
7.�2.�ก��2+�8ก���
�	�+ก�5 � ��#�8
ก��)��&�
7.�2.�ก�� ��0�	�+ก�59��'"&�/��)��&�
7.�2.�ก�� 

Q: ก	�����������
�	����?�6�M�ก����	�������	�H������� ?�6�7�:��ก���6��:��	�����7��ก�6:�ก��	��A�7!!���ก�� 
!�	�<��M��������ก�6:�ก�����ก������	��� 	������ 

A: 3,�T0���#'(������$��T�8�#�)����������$������# 
• &�
7.��(.ก��.��2.�ก��ก����� �����
�� 28ก.� O#�(,ก-���.$�.�=� 1��.0-2777-7777 ก� 0 ก� 6  
• �8�.ก���-�+ก��$ก�� ก.(.�. (Help Center) 1��.0-2263-6000 
• 3,��,%(3(	�+1��� : =��-��ก�
ก��� 28ก.� ($����) 1��. 0-2470-1962 / 0-2470-1523 1����� 0-2470-1996-7 

ก���+�.&)���
���1�ก�+&'�ก�����;�1���(�ก�� 
9�ก�����#&�
7.�2.�ก��ก������'$O#�O0���0��$#	b
&.�
��$�(.ก�ก�h��ก�#'ก.&ก�����$.�
9��2.��.��ก������'$ %(+ก��O#�O0���0�ก���$#
	b
&.�
�.��ก#�9���ก
�-'�$�����%ก#ก������'$��0�3,�(���� &�
7.�2.�ก��ก������'$2+%ก��)��'�-'�$�����1��$#�.ก��� 1�9�
ก�����#�ก
�)���
����+�'#��&�
7.�2.�ก��ก������'$%(+3,�(���� &�
7.�2.�ก��ก������'$
��$9���8)���
����)���,#ก���
2����)��
���;�1���(�ก�� 

Q: ก���6:�>����@���;���6��a��� ����	ก��������� �@���:H��N�	�����������ก�����������>����@���;���6��a��� 

A:  9�ก�����#3,�T0���#'(�����$#$�:,$
(8���9�	�+��5��%(+�$#���%2���'��	"��#���0#� &�
7.�2.�ก��2+�����
���#�,#)��&�
7.�2.�ก���	"�:,$
(8�����0#�
ก��'����.��9�ก�����#����$�ก��'����.�� 
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:�88�����ก�����	�ก�:ก���@����ก���	�ก	������ 

Q: ��	����ก���ก�::��E��<��ก��ก	������  

A:   &�
7.��(.ก��.��2.�ก��ก����� �����
�� 28ก.� 2.��.��)6���$0#�'.���# 18 $���-$ �.5. 2535 �	"�&�
7.�9��-�0�=��-�������
��         
��#����.&9&���;��2�กก�+��'�ก��-(.�9��	�+ก�&=��ก
2�(.ก��.��	�+�:�=��ก
2ก��2.�ก��ก������'$ ก������8����(������ %(+ 
ก������#'�&�--( 	.22�&.�&�
7.�2.�ก�� $�ก������'$:�9��ก��&�
���2.�ก��28�'��.���$� 402 ก����� %(+$,(-#���.���
����=
)��
ก������'$ ��#�ก.& 914,529,260,216.73 &�� ()��$,( � '.���# 29 �$7�� 2565) 

�   ���0#�-�+ก��$ก��2.�ก�� 
1. �����-�5.ก�
� 	(��$��. 	�+=���2��������#&�
��� 
2. ����.���$�.� �	�#$�
��$�.� Chief Investment Officer  
3. �����'
� �.5'1:-
� Chief Marketing Officer  
4. ���	
#����� :,#'
:���'��=�� Chief Operating Officer 
5. ������=
��� (
$	�.�=� Executive Director ก(�#$2.�ก��(������������� 
6. ��.�,�5.ก�
� 1(#����� 
7. �����'$��� T
#�=���� 

Executive Director ก(�#$2.�ก��(���� Machine Learning  
Executive Director ก(�#$2.�ก��(�������������� 

8. ����=�( '
����
�ก� 
9. ��'1�X�=
� 2��+�� 

Executive Director ก(�#$2.�����
���.��%(+ก������#��	�+��5 
Executive Director ก(�#$'
�-��+��ก��(���� 

10. �����'�
�%ก�' ���%ก�' 
11. �����'��'� ���$���
�� 
12. �����'5�:�.��� �����'�5� 

Executive Director ก(�#$=��ก
2(,ก-��&�--(%(+�T�&.� 
Executive Director ก(�#$=��ก
2ก������8����(������ 
Executive Director ก(�#$ก(��=�ก���(��%(+3(
�:.�h�ก��(���� 

13. ���$��7� �
�.;)2�1�2�� Executive Director ก(�#$&.;��%(+	b
&.�
ก��ก����� 
14. �����'-���ก� 2
����ก��ก�( Executive Director ก(�#$��-1�1(��������5 
15. ����
������ :.��'
ก�$ Executive Director ก(�#$ก��(������.����
$��.��%(+1-��������0��<�� 
16. �����'�:��.��� ก�;2��$'�5� 
17. ��	��1$�� �(���$&,���  

Executive Director ก(�#$��.��ก�&�--( 
Executive Director ก(�#$&�
���-'�$���#�  

18. �����'����$� ����	"���) Executive Director ก(�#$ก(��=�%(+'��%3� 

�     ���0#�-�+ก��$ก��&�
7.� 
1. ���ก
��
� 1�=�+�ก7$ 	�+=��ก��$ก��&�
7.� 
2. �����(
�� '.���( ก��$ก�� 
3. ��.��� ���2�
; 
4. ���(
��
 ��0#��28��-� 

ก��$ก�� 
ก��$ก�� 

5. �����-�5.ก�
� 	(��$��. ก��$ก�� 
6. ��	b
:�� �(
5	�+���
<5
�
 ก��$ก�� 

Q: ���
��	8�6ก���ก��ก�������  

A:    1. �����-�5.ก�
� 	(��$��. 
2. ����.���$�.� �	�#$�
��$�.� 
3. ������=
��� (
$	�.�=� 
4. ��.�,�5.ก�
� 1(#����� 
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5. �����'$��� T
#�=���� 
6. ����=�( '
����
�ก� 
7. ��'1�X�=
� 2��+�� 
8. �����'2���:.�� ���(�� 
9. ���.<��. 	�+������
�� 
10. ���T
����7� 2.���2
�'�5� 
11. �����
��� �
����:�� 
12. �����'�:����� (�:'�ก
2�.  
13. ����ก(.ก7�� ก�+%��5��  
14. �����'�
���.��� �$:,��7� 
15. ���'
�( ���-��� 
16. �����'�
���� :.ก���� 
17. ��	
+:.��� :.��:,'�( 
18. �����'55
�
$�� ��%��2.���� 

Q: ���
��	H��<��ก��ก	���� ��6�!�ก��abกE� ?�6��6�:ก��� ก���@�������ก�����	�ก�:ก��:�����<��ก��ก	������ 

A: ��)0#�%(+)��$,(��#�ก�#')���ก.&3,�2.�ก��ก����� %�������.���� 

ก����<��ก�������!��������� 

�@��: 
��	-�ก�� �������?�68����:H��
	: �c�ก��abกE� ��6�:ก��� �@��� 

1 �����'$��� T
#�=����� &�
���ก��(����9����������� 
%(+%�'���1�ก��9�ก�������
3(��&%�� 2�กก��(����9�
���������� 

- 	�
;;�1� &�
���=��ก
2 
2���(�ก���$��'
��(. 

-   	�
;;���� &�
���=��ก
2 
$��'
��(.=��$5����� 

-   -��'��
�
�57 CFA Level III 
 

- Executive Director ก(�#$2.�ก��
(�������������� &(2.�����
�� 

- Director ก(�#$2.�ก��(���� 
���������� &(2.�����
�� 

- Director O#�ก(��=�(����������
���� &(2.�����
�� 

- 3,��8�'ก�� �#'�(���� &$2.��
���
��	�+ก.���'
� 

- �.ก'
�-��+�� Investment Baking 
&�
7.� Access Capotal (Thailand) 

2 �����'�:�����  (�:'�ก
2�. &�
���ก��(����9����������� 
%(+%�'���1�ก��9�ก�������
3(��&%�� 2�กก��(����9�
���������� 

- 	�
;;�1� �5�7<5�����
=��ก
2 �T�&.��.��&.�h
�
&�
���5����� 

- 	�
;;���� ก����
�ก��
=��-�� 
$��'
��(.=��$5����� 

- -��'��
�
�57 CFA Level I, 
Derivative License 

- Director O#�ก(��=�(����������
���� &(2.�����
�� 

- Associate Director O#�ก(��=�
(�������������� &(2.�����
�� 

-  Director O#�ก(��=�(�������������� 
 &(2.�����
��   

-  3,�2.�ก��ก����� O#�&�
���ก�����      
�8����(������                     
=��-�������
�� 28ก.� ($����) 

-  3,�2.�ก��ก����� O#�&�
���ก�����
�8����(������                         
&�
7.� ��	�+ก.���'
� 28ก.�   

-  �.ก'
�-��+���(.ก��.�� &�(./
�ก�� 
28ก.� ($����) 
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�@��: 
��	-�ก�� �������?�68����:H��
	: �c�ก��abกE� ��6�:ก��� �@��� 

3 �����'=�'���� �
5���ก,� � ��=� &�
���ก��(����9����������� 
%(+%�'���1�ก��9�ก�������
3(��&%�� 2�กก��(����9�
���������� 

- 	�
;;�1� MBA Finance 
Middle Tennessee State 
University 

- 	�
;;���� �5�7<5����� 
$��'
��(.��ก��-���� 

- -��'��
�
�57 Fund Manager 
License 

 

- Associate Director O#�ก(��=�
(�������������� &(2.�����
�� 

-   3,��8�'ก�� O#�ก(��=�ก��(���� 
&(2.�����
��  

- 3,�2.�ก��ก����� O#�ก������8���
�(������ &(2.�����
��   

- 3,�2.�ก��ก������8����(������  
O#�3(
�:.�h�ก��(����      
=��-�������
�� 28ก.� 
($����) 

- �2��������#ก��(���� Capital Market 
Department =��-�������
�� 
28ก.� ($����) 

- Management Trainee        
=��-�������
�� 28ก.� 
($����) 

4 -��'.��� �T
����8�' &�
���ก��(����9����������� 
%(+%�'���1�ก��9�ก�������
3(��&%�� 2�กก��(����9�
���������� 

- 	�
;;���� �5�7<5����� 
    $��'
��(.=��$5����� 
-   	�
;;�1� ก����
�

2���(�ก��� $��'
��(. 
- -��'��
�
�57 CFA level I 

-   Associate Director O#�ก(��=�
(�������������� 

-  3,�2.�ก��ก���������������
�8�.ก���	�+ก.��.�-$ 

-  �.ก'
�-��+���(.ก��.��  
   &$2. ก�����-%�ก/#� 	�+ก.���'
� 
- 3,�2.�ก��ก��������������� 

&(2. %���/� �(.� 28ก.� 
- �.ก'
�-��+����������� 

&�
7.��(.ก��.�� �$�%&�ก� ก
$��"� 
- 3,��#'3,�2.�ก��ก����� 

&(2. x
�.�/#� 28ก.� 

5 �����'�.;�(� ��$'��
ก�( &�
���ก��(����9����������� 
%(+%�'���1�ก��9�ก��
�����3(��&%�� 2�กก��
(����9����������� 

-   	�
;;�1� M.S. Finance 
$��'
��(.=��$5����� 

-   	�
;;���� ก����
�ก��
=��-�� 
$��'
��(.�.��.$�.; 

-   -��'��
�
�57 CFA 
Charterholder 

-   Principal O#�ก(��=�(����������
���� &(2.�����
��   

-   3,��8�'ก����'�1� O#�ก��(����
���������� &(2. ,1�&� (	�+��5
��) 28ก.� 

-   3,�2.�ก��ก��������������� &(2. 
��=��2��x 28ก.� 

6 �����'
�;� (
�$�����.�=� &�
���ก��(����9����������� 
%(+%�'���1�ก��9�ก�������
3(��&%�� 2�กก��(����9�
���������� 

-   	�
;;�1� -�
�5�����
ก����
� University of Leeds 

-   	�
;;���� &�
���=��ก
2 
$��'
��(.�.��.$�.; 

-   -��'��
�
�57 FRM 

- Associated Director ก(�#$2.�ก��
(��������������  
&(2.�����
�� 

- 3,��8�'ก�� O#�(�������������� 
&(2. %(��� %���� �y���� 

- 3,��#'3,��8�'ก�� O#�(���� 
���������� &(2. ������ 

- 3,�2.�ก�� O#�&�
���-'�$���#� 
&(2.%���/��(.� 

- 3,��#'3,�2.�ก�� O#�&�
���-'�$
���#� &(2.������ 
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�@��: 
��	-�ก�� �������?�68����:H��
	: �c�ก��abกE� ��6�:ก��� �@��� 

7 ����ก(.ก7�� ก�+%��5�� &�
���ก��(����9����������� 
%(+%�'���1�ก��9�ก�������
3(��&%�� 2�กก��(����9�
���������� 

- 	�
;;�1� &�
���=��ก
2��)�
ก����
� $��'
��(.�ก7�� 
5�����  

- 	�
;;���� &�
���=��ก
2  
$��'
��(.�.��.$�.; 

- -��'��
�
�57 CFA Level I, 
Single License 

- Director O#�ก(��=�(�����-��
� 
&(2.�����
��   

- 3,�2.�ก��ก����� O#�(����������
���� %(+&�
���ก����
�  
&(2.�����
�� 

- �2��������#��'�1� O#�(����������
���� %(+&�
���ก����
�  
&(2.�����
�� 

8 �����'ก.(�� � �.�(�� &�
���ก��(����9����������� 
%(+%�'���1�ก��9�ก�������
3(��&%�� 2�กก��(����9�
���������� 

-   	�
;;�1� MS Finance 
2���(�ก���$��'
��(. 

-   	�
;;���� &.;��&.�h
� 
2���(�ก���$��'
��(. 

-   -��'��
�
�57 CFA Level I, 
Single License, CPA 

-   Associate Director O#�ก(��=�
(�����-��
� 
&(2.�����
�� 

-   Senior Associate O#�ก(��=�
(��������������  
&(2.�����
�� 

-   3,�2.�ก����'�1� O#�'
�-��+���-��
�   
      &(2.�����
�� 
-   �2��������#&.;�� &.;��3(
�:.�h�

&�
���ก����
� =��-�������
�� 
28ก.�($����) 

-   3,��#'3,�2.�ก��3,���'2��&&.;��   
&�
7.� ����/'�������y���-,�	����  
��&������ 28ก.� 

- 3,��#'3,���'2��&&.;��   
&�
7.� ����/'�������y���-,�	����  
��&������ 28ก.� 

9 �����'�.�:��� 1�:��)2���� &�
���ก��(����9����������� 
%(+%�'���1�ก��9�ก�������
3(��&%��2�กก��(����9�
���������� 

-   	�
;;�1� &�
���=��ก
2 
2���(�ก���$��'
��(. 

-   	�
;;���� �5�7<5����� 
$��'
��(.=��$5����� 

- -��'��
�
�57 CFA Level I, 
CISA Level I, Derivatives 
License 

- Associate Director O#�ก(��=�(����
�-��
� &(2.�����
��  

- 3,�2.�ก��ก���������������  
&(2.=����  

- 3,��#'3,�2.�ก��ก���������������  
&(2.:.��  

- 3,�2.�ก��O#��.���3(
�:.�h�  
&(2.:.�� 

10 �����'ก$(�.���  �.��=�+'.��� &�
���ก��(����9����������� 
%(+%�'���1�ก��9�ก�������
3(��&%�� 2�กก��(����9�
���������� 

- 	�
;;�1� MBA 
$��'
��(. =��$5����� 

- 	�
;;���� -�+
���
�5�����%(+ก��&.;�� 
$��'
��(.=��$5����� 

- -��'��
�
�57 Fund 
Manager, Derivatives Fund 
Manager, CFA level II 
Candidate, CISA level 1 

- Associate Director O#�ก(��=�
(������������������(0�ก  

  &(2. �����
�� 28ก.�    
- O#�'
�-��+���-��
�  
   &(2.�����
�� 28ก.� 
- O#�-���(.ก��.��  
   &(2.�����
�� 28ก.� 
- O#�2.������
� =��-��ก������ 

28ก.� ($����) 

�$����� : 
* )��$,( � '.���# 7 $
T���� 2565 
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Q: ���
��	H�����:����ก��������	��:L��	8����������� ����6�:������������ ?�6H����?�H���67�
�  

A: 3,���.&����ก��)���0��.&/0��-0���#'(���� 

H�����:����ก��������	��:L��	8����������� �:	� 7��a���  

1 =��-�������
�� 28ก.� ($����)  0-2777-7777 
2 &�
7.��(.ก��.�� �ก���
��-
�:.�� 28ก.� ($����) 0-2305-9000 
3 &�
7.��(.ก��.�� ก���5�� 28ก.� ($����) 0-2659-7000 
4 &�
7.� %���'��/� �(x� 	�+ก.���'
� 28ก.� ($����) 0-2648-3600 
5 &�
7.��(.ก��.�� �-��&������ 28ก.� ($����) 0-2648-1777 
6 &�
7.��(.ก��.�� 1�$,�+ �.���
� 28ก.� ($����) 0-2638-5500 
7 &�
7.��(.ก��.�� ,1�&� �-��y�� (	�+��5��) 28ก.� ($����) 0-2659-8000 
8 &�
7.��(.ก��.�� ก����� /�$
1ก� 28ก.� 0-2695-5000 
9 &�
7.��(.ก��.�� ����� �(.� 28ก.� ($����) 0-2680-1234 

10 &�
7.��(.ก��.�� ��&���� '
-�-���� (	�+��5��) 28ก.� 0-2857-7000 
11 &�
7.��(.ก��.�� x
�.�/#� 28ก.� 0-2697-3870 
12 &�
7.��(.ก��.�� &.'�('� 28ก.� ($����) 0-2618-1111 
13 &�
7.� y.#'�/#��y� 1ก(�� x
'�2���� 28ก.� 0-2223-2288 
14 &�
7.��(.ก��.�� x
�.��/� �/�.� 28ก.� ($����) 0-2649-9650 
15 &�
7.��(.ก��.�� ���#� 28ก.� ($����) 0-2080-2888 
16 &�
7.��(.ก��.�� 1ก(�&("ก 28ก.� 0-2672-5999 
17 &�
7.��(.ก��.�� �������&� (	�+��5��) 28ก.� ($����) 0-2088-9999 
18 &�
7.��(.ก��.�� %(��� %���� �y���� 28ก.� ($����) 0-2352-5131-4 
19 &�
7.��(.ก��.�� /�2����-/�����"$&� (	�+��5��) 28ก.�  0-2761-9100 
20 &�
7.��(.ก��.�� �����
�� 28ก.� 0-2949-1999 
21 &�
7.��(.ก��.��2.�ก��ก����� �$����.#� ���������� 28ก.�  0-2660-6677 
22 &�
7.��(.ก��.�� ����
��� 28ก.� 0-2343-9532-33 
23 &�
7.��(.ก��.�� �$�%&�ก� (	�+��5��) 28ก.� ($����) 0-2658-6300 
24 &�
7.��(.ก��.�� �� '� 1ก(&�( 28ก.� ($����) 0-2658-5800 
25 &�
7.��(.ก��.��������/0��)���#'(���� �'"(=� �$2
ก 28ก.� 0-2861-5508 
26 &�
7.��(.ก��.��2.�ก��ก����� ����� �'(�� 28ก.� 0-2207-2100 
27 &�
7.��(.ก��.��������/0��)���#'(���� �'(�� ���.&&(
- 28ก.� 0-2266-6697 
28 &�
7.��(.ก��.�� =���� 28ก.� ($����) 0-2056-8888 
29 &�
7.��(.ก��.�� �-2��� (	�+��5��) 28ก.� ($����) 0-2658-8888 
30 &�
7.��(.ก��.�� -.����# ก���	 28ก.� ($����) 0-2205-7000 
31 &�
7.��(.ก��.�� &����� 28ก.� ($����) 0-2820-0000 
32 &�
7.��(.ก��.�� x
((
	 (	�+��5��) 28ก.� ($����) 0-2635-1700 
33 &�
7.��(.ก��.�� �$����.#� ���������� 28ก.� ($����) 0-2117-7878 
34 &�
7.��(.ก��.�� �'���� (	�+��5��) 28ก.� 0-2009-8000 
35 &�
7.��(.ก��.�����&��� �� ����(�� 28ก.� 0-2018-8666 
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H�����:����ก��������	��:L��	8����������� �:	� 7��a���  

36 &�
7.� �(.ก��.��������/0��)���#'(���� x
�1�$��� 28ก.� 0-2026-5100 
37 &�
7.� �(.ก��.��������/0��)���#'(���� 1�1&�'(=� 28ก.� 0-2026-6222 
38 &�
7.� �$0����	�+ก.���'
� 28ก.� ($����) 0-2274-9400 
39 &�
7.��(.ก��.�� ก�
ก��� 28ก.� ($����) 0-2696-0011 
40 &�
7.��(.ก��.��������/0��)���#'(���� %���/��� �'(=� 28ก.� - 
41 &�
7.��(.ก��.��������/0��)���#'(���� �������
��� 28ก.� 0-2061-9621 
42 &�
7.��(.ก��.�� ���� �'(�� 1/(,�.#� 28ก.� 0-2095-8999 
43 &�
7.��(.ก��.�� �����%�( 28ก.� 0-2508-1567 
44 &�
7.��(.ก��.�� ��$�'(=� 28ก.� 0-2430-6543 ก� 0 

&�
7.�2.�ก����2�
2����%�#��.��3,���.&����ก��)���0��.&/0��-0����0#���
#$��
$��0��	(�#�%	(����9�:��(.�  
����6�:������������ 
=��-�������
�� 28ก.� ($����)  1��. 0-2128-2332-7 
H����?�H���67�
�  
=��-��ก�
ก��� 28ก.� ($����) 1��. 0-2470-3207     
r��ก2�ก������#��$��#ก8����'�9��.;;�%�#��.�� 3,��,%(3(	�+1���.�$�������#��$ก^�$�9�ก���.ก7�3(	�+1���)��3,�T0���#'
(������'t 

Q: ���
��	H���	::�A
� 

A:  :��E�� �	� �� 		��� <@ก�� 

�����' /,/�� ���#$'�
��� 

�� �����
 ���
���2�
; 

�����' �0#��� �$�$
� 

�����' '.��� ���#$'�
��� 

�� �ก���
5.ก�
� '��
�������� 

�����'�$��.��� �20����&�
���=
� 

:��E�� ��� 		��� <@ก�� 

�� ������� ���$.�ก� 

�����' �$:,��� %/#%�� 

�� 	�+'
�� '
'���=������� 

�����' ���
$� '�7�5���.�=��. 

�� ���$ =�,�.�����5� 

�����' �<�:.�� (
�$�ก�( 

&�
7.�2.�ก����2��
#$��
$ ก�(
ก �	(�#�%	(�3,���&&.;��9�:��(.� 1�3,���&&.;���.�ก(#�'�����	"�&�--(��#����.&-'�$��"���&��$
	�+ก�5'#���'ก��9��-'�$��"���&3,���&&.;�� 
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�	�������H������������N���:��	���������!�� 

•  &�
7.��(.ก��.��2.�ก��ก����� �����
�� 28ก.� 
  ��#�,#:    �����
�� 	���- �(�/#� ��-�� 1 �.�� 7 w 8  
  �()��# 18 T���.���:
�7ก %)'�2��2.ก� 
   �)�2��2.ก� ก������� 10900 
   1��. 0-2777-7777 ก� 0 ก� 6 
 Website: www.scbam.com 
�  =��-�������
�� 28ก.� ($����) ��ก��)� 
�  Call Center 0-2777-7777 ก� 0 ก� 6 
• 3,���.&����ก��)���0��.&/0��-0���#'(������#����.&ก��%�#��.��2�ก&�
7.�2.�ก�� 

�.����� &�
7.���2�
2������
#$��
$/�	(�#�%	(��#�����ก�����&)��$,(��
#$��
$9�:��(.���� 

��<<��8��������;�ก��������	�ก	������ ?�6?����ก��:���������	��8�������� 

ก	���������������
� !��������� $��1&�(����9�����������:�-�.< �������(����
� ������������#��ก1�=��-����#$�ก^�$�
�_��+2.��.��)6�� ����������:�-�T�&.�ก����
� ����������:�-��ก�� ��
�O�ก ��0����������&��#���
�O�ก�.��9�%(+�#��	�+��5 9��#'�ก��
(����9��#��	�+��5 ก�����$��1&�ก��(������#�#�3(9��$� net exposure ��#�ก�#')���ก.&-'�$���#��#��	�+��5�$#�ก
����(+ 79 )��$,(-#�
��.���
����=
)��ก����� %(+ก�����2+�)���8�.;;�/0��)�(#'����� (Derivatives) 1�$�'.�T�	�+��-���0#�	���ก.�-'�$���#� (Hedging) 2�ก
�.���%(ก�	(�#� (Foreign Exchange Rate Risk) ��$-'�$��$�+�$�8��.&�:�'ก����9�%�#(+)�+ /6#�)6���,#ก.&��(�
�
2)��3,�2.�ก��
(���� ก��(����9�ก������'$�.�ก(#�' 26�$�-'�$���#��.��#��	��� 

� 8��������;�ก��������ก�������;����ก����� ���	!����������	�ก	������ 

 (1)  8��������<�ก	�!���	ก�:��� (Interest rate risk) 

-'�$3.�3'�)����-������������.���0#��$�2�กก���	(�#�%	(�)���.���3(��&%�� �#�3(9����-�)��������������#ก�����T0�
�,#�	(�#�%	(��	9��
5������ก.�)��$ ��#� �$0#��.���3(��&%��(�(� �.�=&.��%(+��0�����ก,�ก"2+$���-���
#$�,�)6�� ก�����ก"2+����.&
3(��&%��9��,	)��ก8�� (Capital Gain) %�#T���.���3(��&%����
#$�,�)6��2+�89����-��.�=&.��%(+��0�����ก,��.��(�(�ก�����ก"2+�ก
�3(
)�����)6����� 

ก	���������������
� !��������� : ��2�
2����(����9������������++�.����0�������������#9���.�����ก�&��(��.' 9�)�+��#�.���
��ก�&��9��(����
#$�,�)6�� %(+9����ก(.&ก.��$0#��.�����ก�&��9��(��ก����
�(�(� 2+(����9������������++�' ��0#��.&ก8���#'��ก
�
���2�ก��-�������������#��
#$)6�� ��0#�(�-'�$3.�3'�)��$,(-#���#'(���� 

(2)  8������������ก��<�กก��H�����
@�6��������!��?�6�	ก�:����	�H��		ก!����� (Credit Risk / Default Risk) 

-'�$���#���#�ก
�2�กก��3
��.��8�+������
����%(+��ก�&��)��3,���ก������ %(+��0�3,��.&��� 3,���'.( 3,�-�8	�+ก.� ��0�-,#�.;;�
9�ก���8=��ก��$ (Counter Party) ��0#��$�2�ก3,���ก������%(+��0�3,��.&��� 3,���'.( 3,�-�8	�+ก.� ��0�-,#�.;;�9�ก���8=��ก��$ $�3(ก��
�8��
����%(+<��+ก����
���#���(� 26�)���:��-(#����#2+2#���
���$:��+3,ก�.��$0#�-�&ก8����'(� �#�3(9��3,�(�����$#����.&�8�+
��ก�&��%(+��
������$�'(���#ก8����'� 

ก	���������������
� !��������� : 2+�8ก��56ก7� %(+'
�-��+��&�
7.�3,���ก������ �ก�#'ก.& 	.22.�0��<�����ก����
� %(+
-'�$��$��T9�ก���8�+-0���
����%(+��ก�&�� 1�ก�����2+�
2����(����9�������������#3,���ก$�<��+ก����
���#$.#�-� ��#�  
������������#$�ก�+��'�ก��-(.��	"�3,���ก ��0��.&��� �.&��'.( -�8	�+ก.��.����
����%(+��ก�&�� ��0�������������#����.&ก��2.��.��.&-'�$
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�#���0#�T0�2�ก�T�&.�2.��.��.&-'�$�#���0#�T0���#����.&-'�$��"���&2�ก�8�.ก���-�+ก��$ก�� ก.(.�. ��0�����������)��&�
7.���#3#�� 
ก��-.��(0�ก2�ก-�+ก��$ก��(����)��&�
7.� ��0#�(�-'�$���#�2�ก-'�$�$#��$��T9�ก���8�+������
����%(+3(��&%��)��&�
7.� 
3,���ก���������� 

9�ก�����#�	"�ก��O�ก��
�ก.&�T�&.�ก����
�9�e �89��ก�������2$�-'�$���#�2�กก���8��
����)���T�&.�ก����
� (counter 
party risk) �ก�#'ก.&-'�$��$��T9�ก���8�+��
����%(+��ก�&��)���T�&.�ก����
���#ก������	(����9���
�O�ก��0#��.ก7��:��-(#��)��
ก������'$ %(+��0#�9���ก
�-'�$0���#�9�ก��2.������
�(��������#����$�+�$�����$�:�'+)���(���(.ก��.����#��2�	(�#�%	(� 

ก	���������������
� !��������� : 2+�
2�����T�&.�ก����
��#��e ��$'
=�ก��%(+).�������#1	�#�9� %(+$�ก��ก8���'���
�(����  
9�%�#(+�T�&.��#���.��2� �89��-'�$���#��.�ก(#�'�,#9��ก�h��#8 

(3)  8��������<�กก������>��8��	��	�!����� (Liquidity risk / Marketability risk)  

-'�$���#���#�ก
�2�กก����#�$#��$��T/0����0�)����������������$28�'�%(+��-���#�.���'� :�9��++�'(���#��$�+�$ ��ก      
3,�(��������ก��2+/0����0�)����������� 3,�(���������$��
#$��0�(���-���0#��6��,�3,�(�������0#�9��$�ก���ก(�/0��)��ก
�)6�� �#�3(9��
3(��&%��$��+�.&�#8ก'#���#-���'� %�#�8��.&3,�(������#����ก��T0������������	2�T6�'.�-�&ก8����T#-0� 2+�$#$�-'�$���#�	�+�:���� 

ก	���������������
� !��������� : ก�������2�
2����(����9�������������#$�	�
$��ก��/0��)��,� /6#�2+�#'(�-'�$���#�����
�:��-(#�� 

(4) 8��������<�กก���@��������	�H��		ก!����� (Business Risk)  

-'�$���#���#�ก
�2�ก3(ก���8��
����)��3,���ก��������#ก������	(���� /6#��ก
�2�กก���	(�#�%	(�-'�$��$��T9�ก���8
ก8��)��&�
7.� 1��_��+$�������2�ก:�'+ก��%)#�).� -'�$3
��(��)��3,�&�
��� �	"���� �89��3,�(����9������������,;�����
�(������� 

ก	���������������
� !��������� : &�
7.�2.�ก��2+'
�-��+��	.22.�#��e ��#$�3(ก�+�&�#���-� %(+-.��(0�ก��������#$�-��:�� 1�
-8�6�T6�	�+1���)��3,�(�����	"��8-.; 

 (5) 8��������<�ก8��H��H��	���8�!����� (Market Risk) : 

-'�$���#�2�ก-'�$3.�3'�)����-������� ��#�ก
�2�กก���	(�#�%	(�9��T��ก��������5�7<ก
2 �.�-$ %(+ก���$0��)��
	�+��5 /6#��	"�-'�$���#���#&�
7.�3,���ก�������$#��$��T2+-'&-�$���   

ก	���������������
� !��������� : &�
7.�2.�ก��2+'
�-��+��	.22.�#��e �'$�.���
���$�T��ก����ก���	(�#�%	(���#��2$�3(ก�+�&
�#���-� /6#�2+�	"�ก���#'(�3(ก�+�&�#���-�$,(-#���.���
����=
)��ก����� 

 

 (6)  8��������<�กก���N�N	�8��!�������������ก�	�8�:ก@��� (Call Risk)   

9�ก�����#�������.�ก(#�'$���0#���)9��$�ก�����ก�T#T��-0����ก#��ก8��� Call option �'�(#'����� 3,���ก����������$��
�=
��#2+2#�
�8�+�������ก#��ก8��� �#'�9�;#2+�ก
�)6���$0#��.�����ก�&��9��(��(�(���0�ก����#�.��.&-'�$�#���0#�T0�)��3,���������������
#$)6�� ��0�     
3,���ก������������$��T��%�(#���
�����0#���#$��������#8ก'#�$�2#�-0� (Refinancing) �89��ก�����T,ก&.�-.&9���T#T�� %(+���1�ก��9�ก��
����.&�.���3(��&%��9��+�.&��
$ 1������8��
���#����.&-0��.���	(����9�$#9��������0#���%��/6#���2$��.���3(��&%���#8ก'#��.�����
$��#
�-����.& 

ก	���������������
� !��������� : 9�ก���
2����(��������������)��ก����� ก�����2+�
2����-��:��)���.'���������� 
�(��2�-'�$��$�+�$)����0#���)ก���8�+��
�-0�)�������������.�� e ����$�.��ก8���%(+�2�2���0#�9������.���3(��&%����#��)6����0#�
����-'�$���#��.�ก(#�'��' 
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� 8��������;�ก��������ก�������;����ก����� ���	!���������;�!�����6��a�	�ก	������ 

(1)  8���������	�!��� (Market Risk) 
%�'1��$�.�����ก�&�� %(+	.22.�0��<������5�7<ก
2)��%�#(+	�+��5 ��22+�#�3(ก�+�&�#�ก���	(�#�%	(�)����-����

��� �.����� �:�'+ก��(������2����.&3(ก�+�&9���
�(&2�กก���	(�#�%	(����ก���$0�� ก^�$� �5�7<ก
2 %(+�.�-$)��%�#(+	�+��5��#
�	(���� (Country/Political & Economic Risk) 

(2)  8���������	�M��ก�< (Credit / business risk)  

$,(-#���
=��$)�������� (Fair Value) 2+)6��ก.&	.22.�0��<�� <��+ก����
� %(+3(ก���8��
����)��&�
7.���#��ก������ /6#�
9�ก�����#&�
7.�	�+�&ก.&:�'+)�����2+�#�3(9��$,(-#���
=��$)��������(��#8(� ��0�2+$�-'�$���#�9�ก���8�+-0���
����%(+/��0�
��ก�&���.��ก
�2�ก3,���ก��0�3,�-�8	�+ก.�������	b
��=ก���8�+��
���0��$#��$��T�8�+��
����:�9��'(���#ก8���  

(3)  8�������������>��8��	� (Liquidity Risk)  

$,(-#�)����������#(����)6���,#ก.&�:��%(+)���)���(��������)��%�#(+	�+��5��#�	(���� /6#���22+�89��ก������$#
��$��T)����������9��#'��'(���0���-���#����ก�� 

(4)  8��������<�ก	�!��?�ก������� (Exchange Rate Risk)  

$,(-#���#'(����%(+3(��&%��)��ก�������#�,#9��,	��
�&����2$�-'�$3.�3'��.���0#��$�2�กก���	(�#�%	(�)���.���
%(ก�	(�#��+�'#��-#���
�&��ก.&-#���
��ก�()����������#ก������	(���� ��#� ��กก�����(����9���������#��ก9��ก�(��
� A ��ก-#���
�
&��%)"�)6���$0#����&ก.&�ก�(��
� A $,(-#���������#��ก9��ก�(��
� A �$0#����&�	"���
�&��2+(�(� 9�������ก.�)��$��ก-#���
�&���#���.'
(��$0#����&ก.&-#���
��ก�( A $,(-#���������#��ก9��ก�( A ���&�	"���
�&��2+$�$,(-#���
#$)6�� �	"���� 

ก	���������������
� !��������� : 2+�8ก��56ก7� %(+'
�-��+��&�
7.�3,���ก������ �ก�#'ก.& 	.22.�0��<�����ก����
� %(+
-'�$��$��T9�ก���8�+-0���
����%(+��ก�&��)���(.ก��.����0���������#ก�����2+(���� �(��2�'
�-��+��	.22.�0��<�����
�5�7<ก
2)��	�+��5��#2+�	(���� ��#� �.�����ก�&�� -#���
� �1&�ก����
�/-(.�)��:�-�.<  :�'+�(������������ :�'+�5�7<ก
2 
�.�-$ %(+ก���$0�� ��0#��	"�)��$,(	�+ก�&ก���.��
�92 �.����� ก�����2+$�ก��ก8����1&�ก��(���� �(��2�ก8����.��#'�ก��(����
�(.ก��.����0�������9�%�#(+	�+�:�9�����-(���ก.&'.�T�	�+��-�%(+�1&�ก��(����)��ก������'$ ��$'
=�ก��%(+).�������#
1	�#�9� 1��8��
�ก��&�
���ก�����9���	"��	��$ก^�ก�h�%(+	�+ก�5)���8�.ก���-�+ก��$ก�� ก.(.�. ��0#�9��ก�����$��+�.&-'�$
���#� %(+3(��&%����#��$�+�$ ก�����2+(������0�$��'�9��.;;�/0��)�(#'����� (Derivatives) ��0#�	���ก.�-'�$���#�2�ก�.���
%(ก�	(�#� (Hedging) ��$-'�$��$�+�$�8��.&�:�'ก����9�%�#(+)�+ /6#�)6���,#ก.&��(�
�
2)��3,�2.�ก��(���� 1�3,�2.�ก��ก�����
2+�
2����2�ก	.22.��#�ก�#')��� ��#� 	.22.����5�7<ก
2 ก����
� ก��-(.� �	"���� ��0#�-��ก�����
5����.���%(ก�	(�#� 

(5) 8��������<�กก�������;�!�����6��a (Country and political risk) 
              -'�$���#�9���0#��)����T��:��%(+�'$T6�ก���	(�#�%	(�����5�7<ก
2  ก���$0��  ก����
�  �(��2�:�'+�(����
�  �(�����
)��	�+��5�#�� e  ��#ก�����(���� 

ก	���������������
� !��������� : ก�������2����.&3(ก�+�&��ก$�ก���	(�#�%	(����ก���$0�� )��ก8��� ก^�ก�h���0��1&�
�#�� e )���.<&�(9�ก��&�
���	�+��5 ���
��#� �1&����ก����
���0#��)��28ก.�)��ก���-(0#������
�����#��	�+��5�)��-��ก1����� 
�(.ก�ก�h�%(+ก^�$���#�ก�#')���9�ก��2.��.��ก������'$��#��2%�ก�#��2�ก�(.ก�ก�h�%(+ก^�$���#�ก�#')���9�ก��2.��.��ก������'$
)��	�+��5��  �	"����  �.�����  9�ก���
2����(����&�
7.�2.�ก��2+�
���$�T��ก����ก���	(�#�%	(����ก���$0�� :�'+�5�7<ก
2 
:�'+�(����
�  �(�����  �(��2�	.22.�0��<���#�� e )��	�+��5��#ก�����(�����#��9ก(��
�  ��0#�	�+�$
�-'�$���#�2�กก��(����9�
	�+��5  �.�� e /6#���2�#'(�-'�$���#�9��#'�)��  Country risk (����&��� 
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(6) 8��������<�ก��	<@ก��ก���@���������ก��:��6��a (Repatriation risk) 
-'�$���#���#�ก
�2�กก���	(�#�%	(�:�9�	�+��5��#ก������)���	(���� ��#� ก����ก$���ก��9�:�'+��#�ก
�'
กX�ก������#�$#

	ก�
 �89��ก������$#��$��T�8��
�(����%(+3(��&%��ก(.&	�+��5���-�&T�'���$��#-���'� �#�3(ก�+�&�#�ก��-��ก����3(��&%��
ก��(����)��ก����� 

ก	���������������
� !��������� : &�
7.�2.�ก��2+'
�-��+��	.22.�#�� e ��#��2$�3(ก�+�&�#�-'�$��$��T9�ก���8��
�(����ก(.&
	�+��5)���.ก(�����#�����
)��	�+��5��#ก������)��(�����#��T�#T�'���&-�& 

 

��กE�6?�68���������	�!�����	�����M  ��6�>���AA�L��	���������� ?�6?����ก��:����� 

!�����	�����M   (Derivatives) ����Nb� �8���	���	���ก�������������กE�6���!�	����� 

� $,(-#�2+�	(�#�%	(��	��$ก���	(�#�%	(�)���.'%	� ��#�+&��'�9��.;;� ��#� �.�����ก�&�� ��-��(.ก��.�� ��-��
�-��1:-:.�h� 
�.���%(ก�	(�#���
�����#��	�+��5 �.�����-� ��0��.����.���3(��&%���.�=&.�� �.��.&-'�$�#���0#�T0���0��.���-'�$�#���0#�T0� ��0��.'%	�
�0#���#-(��-(6�ก.� 

� 3,�(�����$#28�	"�����2#���
�(�������=
�$0#���
#$%�ก ��0�����2#���'28�'������("ก����$0#����&ก.&�.;;�	�+�:��0#� /6#�$�ก��
��&����9�(.ก7�+���'ก.��#�ก���	(�#�%	(�)���:�'+�(�� 

� ก���.&��0�2#��8�+2+ก�+�89����-� 

1��.;;�/0��)�(#'����� T0��	"�����������.�=�	�+�:���6#� 1�ก�������2�
2����(����9��.;;�/0��)�(#'�������0#���
#$
	�+�
�=
:��9�ก��&�
���ก��(���� (efficient portfolio management : EPM) /6#�$�'.�T�	�+��-���0#�	���ก.�-'�$���#� (Hedging) %(+/��0�
��0#�(�-#�9��2#� %(+/��0���0#��'.�3(��&%����0������)��ก����� (Enhance yield) 1�ก������	
������
�������������++�.�� ��2
�
2����(����9��.;;�/0��)�(#'�������#$��.'%	������
� ��#ก�����������������$��T(���������#��.�� ��#� �.�����ก�&�� �.���%(ก�	(�#�
��
���� 

ก���@M��ก���;���AA�L��	���������� ���8���8�����������!�	����� 

(1)  8��������!��� (Market Risk)  
���%ก# ก����#ก�������2	���ก.�-'�$���#��$#����.���$� %(+���1�ก��9�ก������.&3(��&%����#��)6�� ��ก�(����$#�-(0#����'�	9�

�
5�����#-��ก�����'� ��#� 9�ก�����#$�	.22.�0��<������5�7<ก
2�#�� e ��#$�ก���	(�#�%	(� ��#� �.�����ก�&�� �.���%(ก�	(�#� ��0� 
	.22.�0#� e �ก�#'ก.& �.�-$ �5�7<ก
2 %(+ก���$0�� ��2�#�3(ก�+�&9���(���ก
�-'�$3.�3'� %(+�#�3(ก�+�&�#���-���0�$,(-#�)�� 
�
�-�������
�)���.;;�/0��)�(#'�������#ก���������8=��ก��$�'� /6#���2�89���+�.&-'�$���#���#-��ก�����'�2�กก���)���8=��ก��$�.;;�/0��
)�(#'������ก
�-'�$-(���-(0#����0��	"��	9��
5������ก.�)��$��� 26�$��#'��	
�-'�$���#���(0��,# (Risk Exposure) ��0���2ก(#�' 
1����	���'#�ก���)���8=��ก��$9��.;;�/0��)�(#'����� 1�$�'.�T�	�+��-���0#�	���ก.�-'�$���#�2�กก��(���� (Hedging) ��2�$#��$��T
�.ก(���:��+-'�$���#���#�ก
�)6��2�กก��T0�-����(.ก��.�����1��$&,��� %(+��ก�	"�ก��(����9��.;;�/0��)�(#'�������0#��'.�3(��&%�� 
(Enhance yield) ��2�89��ก������ก
�3()�����2�กก���)��=��ก��$�.�ก(#�'��� 

ก	���������������
� !��������� : 2+(����9��.;;�/0��)�(#'�������0#�	���ก.�-'�$���#� (Hedging) �$#�ก
�$,(-#�-'�$���#�
�.���$���#ก�����$��,#��0��$#�ก
�$,(-#��(.ก��.���0��<����#ก�����T0��,# /6#��	"��	��$�(.ก�ก�h���$��#�8�.ก���-�+ก��$ก�� ก.(.�. 
ก8���  %(+2�กก����#3,�2.�ก��ก�������$��T���&�T��+%(+$,(-#�ก��(����ก��(����9��.;;�/0��)�(#'�������ก'.����ก�� �.��.�� 
3,�2.�ก��ก�����2+�,%(ก��(����9��.;;�/0��)�(#'������.�ก(#�'�#��9ก(��
� 1�$�).�����ก��(����9����$�+�$9�%�#(+�T��ก���� 
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(2)  8�������������8���!�	�8����AA� (Counter Party Credit Risk)  
�	"�-'�$���#���#�ก
�9�ก�����#-,#�.;;��$#��$��T	b
&.�
��$)���ก(���#�+&��'�9��.;;�/0��)�(#'����� 1��_��+�.;;�/0��)�(#'�����

/6#��+&�-'�$����ก���_��+�2�+2��+�'#��-,#-�� 2 O#� �$0#�:�'+�(��$�-'�$3.�3'��'���"' %(+���%�� ��2�#�3(9��:��+-'�$���#�2�กก��
�)���8�.;;�/0��)�(#'�����)��-,#�.;;�O#�9�O#���6#���
#$)6���#��$�ก 2��$#��$��T	b
&.�
��$:��+��#����ก(��'�9��.;;� 

ก	���������������
� !��������� : 2+�(0�ก(����9��.;;�/0��)�(#'�����ก.&-,#�.;;�����.&ก��2.��.��.&-'�$�#���0#�T0�2�ก�T�&.�
2.��.��.&-'�$�#���0#�T0� 9��+�.& Investment Grade %(+ก�����2+$�ก��(���$9� �.;;� ISDA /6#��	"��.;;�$���<��$�'.�T�	�+��-�
��0#�ก8���)��	b
&.�
�0��<���8��.&ก���8=��ก��$����.�=�1��.#'�	 ��0#�9���	"�)��3,ก$.���#2+-��&-(�$T6�����ก�����#��e ��#��2�ก
�)6��
�+�'#��-,#�.;;��.�2+ก�+�&ก�+��0��T6��
�=
%(+������#)��-,#�.;;� 1�9��-,#�.;;��.�����O#�����.&-'�$�	"�=��$��#��#����$ก.� /6#�$�3(
x������������$ก^�$� 26��89��-'�$���#��.�ก(#�'(�(� 

(3)  8�������������>��8��	� (Liquidity Risk)  
 ���%ก# -'�$���#��$0#�����ก��	
��T��+�.;;�/0��)�(#'�����1�ก���8ก��/0��)�9�������)��$ก.&�$0#�%�ก�)���8�.;;�� %�#�$#
��$��T�8ก��/0��)��.;;�/0��)�(#'�����9��(�����9��#'��'(�%(+��-���#����ก�� �.���0#��2�ก�:��%(+)���)���(�� ��#� 	�
$��
�.;;�/0��)�(#'�����-#��)���28ก.� �(��2��$#$�'
=�ก��ก8�����-�)���.;;��#���.��2� %(+)��)��$,(�0#� e ��#28�	"��#�ก��/0��)�
�.;;��.�ก(#�' 

ก	���������������
� !��������� : 9�ก�����#ก������$#��$��T�8ก��/0��)��.;;�/0��)�(#'�����9��(����� 9��#'��'(�%(+��-���#
����ก�� �.���0#��2�ก�:��%(+)���)���(�� ��#� 	�
$���.;;�-#��)���28ก.�  ก�������2�
2�����8=��ก��$�.�ก(#�'3#���(�� OTC 
%�� :�9��ก���
2�����.���-#�=��$���$��#��$�+�$ (Premium) ��6#�ก�������2�(0�ก�8ก��	
��T��+ �.;;�� ก.&-,#-������
$��#�8
ก��/0��)���'�$0#�%�ก�)���8�.;;�� /6#��#�2+����$&�
ก���:��-(#��9��ก����������ก'#� 

(4)  8������������กs���� (Legal Risks)  
 ก���8=��ก��$�.;;�/0��)�(#'�����9�%�#(+�.;;�� ��2$�ก����-'�$9�ก��	b
&.�
��$�.;;�%�ก�#��ก.��+�'#��&�
7.�2.�ก��ก.&
-,#�.;;� �.�2+�89��3((.�=��$#�	"��	��$��#3,�2.�ก��ก�����-��ก�����'� �(��2���2$�ก^�ก�h�)��	�+ก�5ก^�$���#�ก�#')�����#��ก$�
9�$#�89��-,#�.;;��$#��$��T	b
&.�
��$��� 

ก	���������������
� !��������� : 9�ก�����2$�ก����-'�$9�ก��	b
&.�
��$�.;;�/0��)�(#'�����%�ก�#��ก.��+�'#��&�
7.�2.�ก��
ก.&-,#�.;;� �89��3((.�=��$#�	"��	��$��#-��ก�����'� �(��2���2$�ก^�ก�h�)��	�+ก�5ก^�$���#�ก�#')�����#��ก$�9�$#�89��-,#�.;;�
�$#��$��T	b
&.�
��$��� ก�����$�%�'	b
&.�
%(+).�����9�ก���)���8�.;;�� ��0#�9��$.#�92'#�)���ก(��#��e 9��.;;�� ��$��T&.�-.&
9�������$ก^�$� �.����� &�
7.�2.�ก��$��
�
ก�	�+28/6#��	"�3,���'2��&)���.;;�%(+=��ก��$��#�ก�#')���ก.&ก��(�����#'$ก.&&�
7.���#	�6ก7�
ก^�$�:���ก 1�2+$�ก���
2����%(+��'2��&�.;;�� ��0�)���ก(�ก��(���� ��0#��&�'�-'�$�)��929����+�8-.; �'$T6�'
=�
	b
&.�
)��=��ก��$�.���+�'#��-,#�.;;���0#�-'�$�)��92��#���ก.� 

(5)  8��������;�ก����6����8�� (Estimation/perceived risks)  
 ก�������2$�-'�$���#�2�กก��	�+�$
�$,(-#���
=��$)����������#�����
���$�.;;��$#T,ก����-�&T�'� ��0#��2�กก��$�)��$,(�$#������ 
%(+ก��9��'
=�ก��	�+�$
�-#���#%�ก�#��ก.�)��3,���#�ก�#')��� ��#� -,#�.;;� 3,��,%(3(	�+1��� �	"���� 

(6) 8��������<�กก���t�:�!���� (Operational Risks)  

-'�$���#���#��2�ก
�)6����0#��2�ก-'�$3
��(����0�-'�$�$#������)��ก�+&'�ก���8��� ��.ก���&�
7.�2.�ก�� �+&&��� ��0��+&&
��-1�1(��������5 �'$�.��ก����2�
�)����.ก��� �.���2�#�3(ก�+�&�#�ก��-8�'�$,(-#���.���
����=
)��ก������$#T,ก���� 
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ก	���������������
� !��������� : ��0#�	���ก.��$#9���ก
�ก��	�+�$
�$,(-#���
=��$)����������#�����
���$�.;;��$#T,ก���� ��0�
-'�$3
��(��2�กก�+&'�ก���8���  �+&&��� ��0���.ก��� �'$�.��ก����2�
�)����.ก��� ก#��ก��(����ก����� &(2.2+�8��
�ก��
����$)��$,(9��-�&T�'� %(+���0�ก�+&'�ก���8��� %(+2.�����$�+&&�������.& �(��2��
2����'
=�ก��	�+�$
�$,(-#�ก.& -,#�.;;� 
%(+3,��,%(3(	�+1��� ��0�&�--(�0#���#�ก�#')���9�����-(���%(+�	"��	��$ก^�ก�h���#ก8��� �.����� &(2.$�ก��ก8����#'������#�ก�#')���
ก.&ก��	�+�$
�$,(-#��.��2���0#��(�#�ก����2�
�%(+-'�$).�%�����3(	�+1��� 

 

��กE�6?�68���������	�!������������กE�6�	���AA�L��	����������?v�  ?�6?����ก��:����� 

��0#��2�ก�.;;�/0��)�(#'�����%O��	"�������������#$�ก��2#�3(��&%�������
��.'%	��0#� -'�$���#�2�กก��(����9��.;;�/0��)�
(#'�����%O� (Structured Note) 1��.#'�	  -0�  
(1)  8��������<�กก���������?����	���8����	���8���	�!�?��	���	�� �.���0#��2�ก	.22.��#$�3(ก�+�&�#��.'%	������
��	(�#��	 
��#� 	.22.��#$�3(ก�+�&�#��5�7<ก
2 ��#� �.�����ก�&�� �.���%(ก�	(�#� (-#���
�) 	�
$����
���(�)����0���ก (Fund Flow) 	.22.����.�-$ 
%(+	.22.����ก���$0�� �	"���� �.��.��ก�������2$�-'�$���#�9�ก���$#����.&3(��&%���( ��0����1�ก��9�ก������.&3(��&%����#��)6�� 
��ก�.'%	������
��.��$�ก���	(�#�%	(��$#�	"��	��$-��ก�����'�   

ก	���������������
� !���������: ก#���
2����(���� ก�����2+-��ก���� ��0��8ก��56ก7�%(+'
�-��+���.'%	������
� )��������
�. �ก(#�'�#����&-�&  ��0# �9��ก�����$�-'�$�	" ��	�����# 2+��� �.&3(��&%����$��0#���)��# ก8����'� 1�$� �+�.&-'�$���# � %(+ 
3(��&%����#��$�+�$ 

(2)  8�������������8���!�	�8����AA� (Credit Risk)  
 9�ก�����#-,#�.;;��$#��$��T	b
&.�
��$)���ก(���#�+&��'�9��.;;�/0��)�(#'����� �.���0#��2�ก:��+-'�$���#�2�กก���)���8�.;;�/0��
)�(#'�����%3�)��-,#�.;;�O#�9�O#���6#���
#$)6���#��$�ก 2��$#��$��T	b
&.�
��$:��+��#����ก(��'�9��.;;� 

ก	���������������
� !��������� : (����9��.;;�/0��)�(#'�����%O� (structure note) /6#�-,#�.;;�����.&ก��2.��.��.&-'�$
�#���0#�T0�2�ก�T�&.�2.��.��.&-'�$�#���0#�T0� 9��+�.& Investment Grade 2�ก�T�&.�ก��2.��.��.&-'�$�#���0#�T0���#����.&ก���$�.&2�ก
�8�.ก���-�+ก��$ก�� ก.(.�. 

(3)  8�������������>��8��	� (Liquidity Risk)  
�.;;�/0��)�(#'�����%O� T0��	"���������#$�(.ก7�+ก��/0��)��	(�#�$0�$�28�'�-�.��%(+	�
$����� ��0���2ก8���9���$#��$��T

�	(�#�$0����  �.��.��ก�������2����.&-'�$���#�2�กก��)���:��-(#�� ก(#�'-0� ก�������2)��.;;�/0��)�(#'�����%O���#(�����,#�.�� 
�$#���9��#'��'(�%(+��-���$��#����ก��   

ก	���������������
� !��������� : %$��.;;�/0��)�(#'�����%O� (Structured Note) �#'�9�;#2+�$#��$��T1���	(�#�$0������0�$�
�:��-(#����� ก�����2+�8ก��'
�-��+����������#2+(����  /6#��	"���������#��ก1��T�&.�ก����
���#$�-'�$$.#�-��,� %(+(����9�     
������	�+�:������#$�����$#�ก
�ก'#����1-��ก�� ��0�ก�������2$�ก��-'&-�$�.��#'�ก��(����9�������(.ก7�+��� 

(4)  8������������ก�������!�	 (Reinvestment Risk)  
 -'�$���#��$0#�ก���������ก���83(��&%�� ��#� ��ก�&���.&9��,	ก�+%���
�����#����.&2�ก������ � ��#(����9�%�#(+�'�)��ก����� �	
(�����#� %(�'�$#��$��T����.&�.�����ก�&����0�3(��&%����#��#���
$ 9��T��ก������#�.���3(��&%��)���(������������ $�%�'1��$(�(�  
��0#��2�กก�+%���
�����#����.&2�ก��ก�&���	"��'� e 2+T,ก�8�	(����9�$#��ก-�.��9��������0#�9���-��(��)�+�.��/6#���2$��.�����ก�&��
�#8(� 

ก	���������������
� !���������: 2+�8ก��'
�-��+����������������0#��8ก�+%���
�����#����.&2�ก��ก�&��9�%�#(+�'��	(�����#�
��0#���
#$�.���3(��&%��  1�-8�6�T6���0#�	�+1����,����)��ก������'$%(+3,�T0���#'(����   9����$�+�$9�%�#(+�T��ก���� 
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(5)  8��������<�กก���N�N	�8��!�������������ก�	�8�:ก@��� (Call Risk)   
 9�ก�����#�������.�ก(#�'$���0#���)9��$�ก�����ก�T#T��-0����ก#��ก8��� Call option �'�(#'����� 3,���ก����������$��
�=
��#2+2#��8�+����
���ก#��ก8���  �#'�9�;#2+�ก
�)6���$0#��.�����ก�&��9��(��(�(���0�ก����#�.��.&-'�$�#���0#�T0�)��3,���������������
#$)6�� ��0�3,���ก���
���������$��T��%�(#���
�����0#���#$��������#8ก'#�$�2#�-0� (Refinancing) �89��ก�����T,ก&.�-.&9���T#T�� %(+���1�ก��9�ก������.&�.���
3(��&%��9��+�.&��
$ 1������8��
���#����.&-0��.���	(����9�$#9��������0#���%��/6#���2$��.���3(��&%���#8ก'#��.�����
$ 
��#�-����.& 

ก	���������������
� !���������: 9�ก���
2����(��������������)��ก����� ก�����2+�
2����-��:��)���.'���������� 
�(��2�-'�$��$�+�$)����0#���)ก���8�+��
�-0�)�������������.�� e ����$�.��ก8���%(+�2�2���0#�9������.���3(��&%����#��)6����0#�
����-'�$���#��.�ก(#�'��' 

 

!��������	�!�����ก��������	�ก	������ 

������ 1 : �.����#'�ก��(������#-8�'���$3,���ก��.���
���0�-,#�.;;� (single entity limit) 

��	 ��6�>������ ��� 	�!����� (% �	� NAV) 
1 ������:�-�.<�� �$#28ก.��.����#'� 

2 ������:�-�.<�#��	�+��5  
2.1 ก���$� credit rating �,#9� 2 �.��.&%�ก)6���	 

 
�$#28ก.��.����#'� 

2.2 ก���$� credit rating �,#9��+�.& investment grade %�#�#8
ก'#� 2 �.��.&%�ก 

�$#�ก
� 35%  

3 
��#' CIS ��$��#�+&�9��#'���(+����1-��ก�� )�� 3.13.1 
�#'���# 2 )�� 1 ��0� )�� 3.13.2 �#'���# 2 )�� 1 

�$#28ก.��.����#'� 

  4 ��
�O�ก��0����������&��#���
�O�ก��#3,� �.&O�ก��0�3,���ก    
������$�(.ก7�+�#��9��#����6#��.���� 
4.1  $� credit rating �,#9��+�.& investment grade   
4.2  �	"�=��-����$�
�  �.����� �_��+��
�O�ก��0���������#
�.<&�(�	"�	�+ก.�  

�$#�ก
� 20% 
��0��$#�ก
� 10% �$0#��	"�ก��(����9��#��	�+��5��0�3,�$�:��+
3,ก�.�$�:,$
(8����,#�#��	�+��5 1��(0�ก9�� credit rating 
% & &  national scale /6# � �	" � �	 � �$ �ก � h� ��# � 8�. ก � � �
-�+ก��$ก�� ก.(.�. 	�+ก�5ก8��� 

 5 ��������#$�(.ก7�+-�&T�'��.���� 
5.1  �	"����������� ������ก6#�����ก6#���� SN ��0� 5�ก,ก ��#3,���ก
2.��.��)6����$ก^�$��� ��0���)�)�� =�. �#��	�+��5��#����.&
���;��9��	�+ก�&=��ก
2 =�. 9�	�+��5�� 
5.2  �	"���������#$�(.ก7�+�#��9��#����6#��.���� 
5.2.1  3,���ก�	"�&�
7.�2��+�&�� 
5.2.2  3,���ก$�ก���	
��3)��$,(�	"�ก���.#'�	1�$���(+����
��$%&& filing 
5.2.3  9�ก�����#�	"���������#$�ก8���'.��8�+���� < 397 '.� �.&%�#
'.���#(���� %(+�$#���$�(.ก7�+��$ 5.2.1 ��0� 5.2.2 3,�$�:��+3,ก�.�
��$�������.�ก(#�'�����	"�&�--(�.���� 
5.2.3.1  =�. &�. ��0� &-. ��$ก^�$�'#���'=��ก
2�T�&.�

�$#�ก
��.����.���� %(�'%�#�.���9�2+�,�ก'#� 
1. 20% ��0� 
2. ��8��.ก)����������#(���� 
3. 9� benchmark + 5% 
�$����� : �.����� ��0#�9���	"��	��$	�+ก�5-�+ก��$ก��
ก8ก.&�(����� ��# ��. 2/2561��0#�� ก��(����)��ก����� (_&.&
��# 8) �.��%�#'.���# 1 ก�ก^�-$ 2561 �	"�����	 &(2.)���'�
�
�=
��#2+ก8����.����#'�ก��(�����.�ก(#�' �	"��.���� 
�$#�ก
��.����.���� %(�'%�#�.���9�2+�,�ก'#� 
(1) 10% ��0� 
(2) ��8��.ก)����������#(����9� benchmark + 5% 
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��	 ��6�>������ ��� 	�!����� (% �	� NAV) 
ก����
�  
5.2.3.2  =��-����$�
�  
5.2.3.3  =��-����-�����-��+��  
5.2.3.4  =��-����0#�ก���ก7��%(+��ก���ก���ก7��  
5.2.3.5  &��7.��(������
���0#���#�,#��5.  
5.2.3.6  =��-���.���'
���ก
2)���ก(��%(+)���#�$%�#�
	�+��5��  
5.2.3.7  =��-����0#�ก���#���ก%(+�8�)��%�#�	�+��5��  
5.2.3.8  =��-���
�(�$%�#�	�+��5�� 
5.2.3.9  &(. 
5.3  ����)�9�	�+��5��  
5.4  $� credit rating �,#9��+�.& investment grade 
5.5  9�ก�����#�	"���������#$�ก8���'.��8�+���� > 397 '.� �.&
%�#'.���#(���� ����)6���+�&����0��,#9��+&&)�� regulated 
market 

6 ��.���
��.���� 
6.1 ��������#$�(.ก7�+-�&T�'� �.����  
6.1.1 �	"����������� ������ก6#�����ก6#���� SN ��0�5�ก,ก ��#3,���ก
2.��.��)6����$ก^�$��� %(+����)��������.��9�
�#��	�+��5 ��0�3,���ก2.��.��)6����$ก^�$��#��	�+��5 (%�#�$#
�'$��)�)�� =�.�#��	�+��5��#����.&���;��9��	�+ก�&=��ก
2 
=�.9�	�+��5��) ��0��	"������� Basel III 
6.1.2 $� credit rating �,#9��+�.& investment grade 
(ก����	"�ก��(����9��#��	�+��5��0�3,�$�:��+3,ก�.�$�:,$
(8���
�,#�#��	�+��5 ��$��T�(0�ก9��credit rating %&& national 
scale /6#��	"��	��$�ก�h���#�8�.ก���-�+ก��$ก�� ก.(.�. 
	�+ก�5ก8���) 
6.1.3 �	"���������#$�(.ก7�+�#��9��#����6#��.���� 
6.1.3.1 3,���ก�	"�&�
7.�2��+�&��9� SET ��0�9��(��/0��)�
�(.ก��.���#��	�+��5 
6.1.3.2 3,���ก$�ก���	
��3)��$,(�	"�ก���.#'�	1�$���(+����
��$%&& filing 
6.1.3.3 9�ก�����#�	"���������#$�ก8���'.��8�+���� < 397 '.� �.&
%�#'.���#(���� %(+�$#���$�(.ก7�+��$ 6.1.3.1 ��0� 6.1.3.2 3,�$�
:��+3,ก�.���$�������.�ก(#�'�����	"�&�--(�.���� 
6.1.3.3.1 &�--(��$)�� 5.2.3.1 w  5.2.3.9 
6.1.3.3.2 �T�&.�ก����
��+�'#��	�+��5��#	�+��5���	"�

�'$ก.��$#�ก
��.����.���� %(�'%�#�.���9�2+�,�ก'#� 
(1) 10% ��0� 
(2) ��8��.ก)����.���
���#(����9� benchmark + 5% 
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��	 ��6�>������ ��� 	�!����� (% �	� NAV) 
�$��
ก 
6.1.3.3.3 �T�&.�ก����
��#��	�+��5��#$�(.ก7�+�8������'ก.&
&�--(��$)�� 6.1.3.3.1 w 6.1.3.3.2 
6.1.4 9�ก�����#�	"���������#$�ก8���'.��8�+���� > 397 '.� �.&%�#
'.���#(���� ����)6���+�&����0��,#9��+&&)�� regulated market 
6.2 =��ก��$�.���� ��#-,#�.;;�$� credit rating �,#9��+�.& 
investment grade 
(ก����	"�ก��(����9��#��	�+��5��0�3,�$�:��+3,ก�.�$�:,$
(8���
�,#�#��	�+��5 ��$��T�(0�ก9��credit rating %&& national 
scale /6#��	"��	��$�ก�h���#�8�.ก���-�+ก��$ก�� ก.(.�. 
	�+ก�5ก8���) 
6.2.1 reverse repo 
6.2.2 OTC derivatives 
6.3 ��#' CIS ��$��#�+&�9�)�� 3.13.1 �#'���# 2 )�� 2 ��0� )�� 
3.13.2 �#'���# 2 )�� 2 ��#2��+�&��/0��)���0��,#9��+�'#�� IPO 
��0#�ก��2��+�&��/0��)�9�ก�+���/0��)��(.ก��.�� �8��.&3,�
(�����.#'�	)�� SET ��0�)���(��/0��)��(.ก��.��
�#��	�+��5 (%�#�$#�'$T6���#'�.�ก(#�'��#�,#�+�'#���8��
�ก��
%ก��)������#��2�89��$�ก����
กT����#'�.�ก(#�'��ก2�กก��/0��
)�9� SET ��0�9��(��/0��)��(.ก��.���#��	�+��5) 

7 ��.���
��0#���ก���0�2�ก��#�+&�9�)�� 1 - )�� 6 (SIP) �'$ก.��$#�ก
� 5% 

�$����� : 9�ก����	"���.���
��.���� �$#$�)��ก8����ก�#'ก.& single entity limit )��3,��.&O�ก 3,���ก��������0�-,#�.;;�%(�'%�#ก��� 
1. ��
�O�ก��0����������&��#���
�O�ก��0#�ก���8��
����)�� MF 
2. derivatives on organized exchange 

������ 2 : �.����#'�ก��(������#-8�'���$ก(�#$ก
2ก�� (group limit)*  

��	 ��6�>������ ��� 	�!����� (% �	� NAV) 

1 ก��(����9���.���
�)��&�
7.���ก&�
7.���#�,#9�ก(�#$ก
2ก��
���'ก.���0�ก���)���	"�-,#�.;;�9�=��ก��$���ก����
�ก.&&�
7.�
�.�ก(#�'  

�$#�ก
��.���9��.�����6#��.���� %(�'%�# 
�.���9�2+�,�ก'#� 
(1)  25% ��0� 
(2)  ��8��.ก)����.���
���#(����9� benchmark + 10%  

*�$����� :  9�ก����	"���.���
��.���� �$#$�)��ก8����ก�#'ก.& group limit  
1. ��
�O�ก��0����������&��#���
�O�ก��0#�ก���8��
����)�� MF 
2. derivatives on organized exchange 
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������ 3 : �.����#'�ก��(������#-8�'���$	�+�:���.���
� (product limit)**  

��	 ��6�>������ ��� 	�!����� (% �	� NAV) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  

��
�O�ก��0����������&��#���
�O�ก B/E ��0� P/N ��#�
�
&�--(
��$ก^�$��� (�$#�'$T6���)�9��#��	�+��5)���
�
&�--(
�.�ก(#�') �	"�3,���ก 3,��.#�2#� ��0�-,#�.;;� �.���� 
1.1 =��-����0��T�&.�ก����
���#$�ก^�$��_��+2.��.��)6�� 

1.2 =�. 

1.3 &�. 

1.4 &-. 

1.5 &��7.��(������
���0#���#�,#��5. 

(�$#�'$T6���.���
���#ก���������.&1��ก��$�
�=
�$�2�ก-,#�.;;�
��$ reverse repo ��0� securities lending ��0� derivatives) 

- �'$ก.��$#�ก
� 45% �_(�#9���&	�&.;���'��%�#�	"� MF ��#$�
���1-��ก�� < 1 	� 9���_(�#��$��&���ก����� 

- �.���)�������$#9��ก.& MF ��#���ก����� -���(0� < 6 ��0��  
�.����� �_��+ MF ��#$����1-��ก�� > 1 	�  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

��.���
��.���� 

2.1 B/E P/N ��#$���0#���)���$�	(�#�$0�%�#ก���������8��
�ก��9��
$�ก���.&1���
�=
���ก����9������������$'
=�ก����#ก^�$�
ก8��� ��0�$���0#���)9��ก�������$��T)�-0�3,���ก��������� 

2.2 SN (%�#�$#�'$T6� SN /6#�2��+�&��ก.& TBMA%(+$�ก��
����)���$�(.ก�ก�h���#ก8����'�9�	�+ก�5-�+ก��$ก��
ก8ก.&�(�����'#���'ก��)����;��%(+ก�����;��9������
)�������������#��ก9�$#) 

2.3 ��
�O�ก��0����������&��#���
�O�ก��#$��++�'(�ก��O�ก
�ก
� 12 ��0��  

2.4 total SIP ��$)�� 5 )���#'���� 

()������$#9��ก.&ก��(����)��ก������'$	
� %(+ก����� buy & 
hold ��#(����9� B/E P/N SN ��
�O�ก��0����������&��#���
�
O�ก ��#$�����$#�ก
����ก�������0���&ก��(����)�� MF ��0�$�
ก��(����9� derivatives ��0#�9����.���
��.�ก(#�'$����
���-(���ก.&���ก�����)   

�'$ก.��$#�ก
� 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 reverse repo �$#�ก
� 25% 

4 securities lending   �$#�ก
� 25% 

5 

 

 

 

total SIP /6#����%ก# ��.���
���$)�� 7 9��#'���# 1 : �.����#'�ก��
(������#-8�'���$3,���ก��.���
���0�-,#�.;;� (single entity 
limit) %�#�$#�'$T6����������� ������ก6#�����ก6#���� SN 5�ก,ก ��0� 
Basel III ��#$�(.ก7�+-�&T�'��.���� 

5.1  $�(.ก7�+��$ 6.1.3 %(+ 6.1.4 )��)�� 6 9��#'���# 1 : 

�'$ก.��$#�ก
� 15% 
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��	 ��6�>������ ��� 	�!����� (% �	� NAV) 

 

 

 
 

�.����#'�ก��(������#-8�'���$3,���ก��.���
���0�-,#�.;;� 
(single entity limit)  

5.2  $� credit rating �,#9��+�.&�#8ก'#� investment grade 
��0��$#$� credit rating 

 

 

 

6 derivatives �.���� 

6.1 ก���)���8=��ก��$ derivatives ��#$�'.�T�	�+��-���0#�ก��(�
-'�$���#� (hedging)  

�$#�ก
�$,(-#�-'�$���#���#$��,#  

 

6.2 ก���)���8=��ก��$ derivatives ��#$
9�#��0#�ก��(�-'�$���#� 
(non-hedging) 

global exposure limit 

6.2.1  ก���ก����������ก��(����%&&/.&/���1  

28ก.� net exposure ��#�ก
�2�กก��(����9� derivatives 1�
�����$#�ก
� 100% )�� NAV 
(��(+����)��ก��-8�'� 9���
2������$�(.ก�ก�h���#
�8�.ก���	�+ก�5ก8���) 

6.2.2 ก���ก�������ก��(����%&&/.&/���2  

28ก.� net exposure ��#�ก
�2�กก��(����9� derivatives 1�
$,(-#�-'�$������,���� (value-at-risk : VaR) )��ก�����
�����	"��.���� 
(1)  absolute VaR < 20% )�� NAV  
(2)  relative VaR < 2 ��#� )�� VaR )�� benchmark 

�$�����: rก��(����%&&/.&/���t  �$�-'�$'#�  ก��
(����9��.;;�/0��)�(#'�������#$�ก(��=�%&&/.&/��� 
(complex strategic investment) ��0�ก��(����9��.;;�
/0��)�(#'�������#$�-'�$/.&/��� (exotic derivatives) 
(��(+����)��ก��-8�'� 9���
2������$�(.ก�ก�h���#
�8�.ก���	�+ก�5ก8���) 

7 
 
 
 
  

��.���
� �.���� 
7.1 ������ก6#�����ก6#���� 
7.2 ������ Basel III 
7.3 derivatives ��0� SN ��#$� underlying �	"���������$ ��$
)�� 7.1 w 7.2 

��ก	�+�:��'$ก.��$#�ก
� 20% 
 
 
 
 

**�$����� : �8��.&ก��(����9���
�O�ก��0����������&��#���
�O�ก��0#�ก���8��
����)��ก������$#$�)��ก8����ก�#'ก.& product limit 
1,2 ��(+����)��ก��-8�'� 9���
2������$�(.ก�ก�h���#�8�.ก���	�+ก�5ก8��� 
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������ 4 : 	�!�����ก����������8@��!��8��������������;�ก�<ก���������� (concentration limit) 

��	 ��6�>������ ��� 	�!�����  

1 ���������� ������ก6#�����ก6#���� ������ Basel III %(+5�ก,ก 
)��3,���ก��9�����6#�  
(�$#�'$T6�����������:�-�.<�� ��0�����������:�-�.<
�#��	�+��5) 

1.1 �$#�ก
� 1 9� 3 )��$,(-#������
����ก����
� (financial 
liability)1 )��3,���ก���������.�� ��$��#�	
��3�'�9��&
ก����
��8��.&��&�++�'(�&.;��(#���� �.����� 9�ก�����#3,���ก
������$������
����ก����
���#��ก9�$#ก#��-�&��&�++�'(�
&.;��T.��	 %(+.��$#	��กb9��&ก����
�(#���� &(2. ��2�8
$,(-#������
����ก����
��.�ก(#�'$��'$ก.&$,(-#������
����
ก����
���$�&ก����
�(#������'ก"���1�)��$,(�����
����
ก����
��.��2+�����	"�)��$,(��#$�ก���3%��#�	"�ก���.#'�	 %(+9�
ก�����#3,���ก�������$#$������
����ก����
���$��#�	
��3�'�9��&
ก����
��8��.&��&�++�'(�&.;��(#����2 9��9���.����#'��$#�ก
� 
1 9� 3 )��$,(-#�ก����ก%(+����)���������$)�����)��3,�
��ก���.���	"���-�.�� �'��%�#9�ก�����#3,���ก���������$�ก��
0#�%&& filing 9�(.ก7�+�	"�1-��ก�� (bond issuance 
program) 9���
2�����	"���1-��ก��   
1.2 9�ก�����#ก�����(����9���������$)�����1��	"���������#
��ก9�$#%(+$� credit rating �,#9��+�.&�#8ก'#�investment 
grade ��0��$#$� credit rating 9�� &(2. (������0#�ก�����:�9��
ก��2.�ก��)�� &(2. �����'ก.��'$ก.��$#�ก
� 1 9� 3 )��
$,(-#�ก����ก%(+����)��������.�ก(#�'�	"���-�.�� �'��%�#
ก�����#3,���ก���������$�ก��0#�%&&%�����ก��)��$,(ก��
����)��(.ก��.��9�(.ก7�+�	"�1-��ก�� (bond issuance 
program) 9���
2�����	"���1-��ก�� 
(�.����#'���$ 1.2 �$#9��ก.&ก����	"���������#��ก1�&�--(�.����) 
1. =�. &�. ��0� &-. ��$ก^�$�'#���'=��ก
2�T�&.�ก����
� 
2. =��-����$�
� 
3. =��-����-�����-��+�� 
4. =��-����0#�ก���ก7��%(+��ก���ก���ก7�� 
5. &��7.��(������
���0#���#�,#��5. 
6. =��-���.���'
���ก
2)���ก(��%(+)���#�$%�#� 

	�+��5�� 
7. =��-����0#�ก���#���ก%(+�8�)��%�#�	�+��5�� 
8. =��-���
�(�$%�#�	�+��5�� 
9. &(. 
10. �T�&.�ก����
��+�'#��	�+��5��#	�+��5���	"��$��
ก 
11. �T�&.�ก����
��#��	�+��5��#$�(.ก7�+�8������'ก.&

&�--(��$ 1. w 9.) 
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��	 ��6�>������ ��� 	�!�����  

 2 ��#' CIS )��ก�����9�ก�������6#� - �$#�ก
� 1 9� 3 )��28�'���#' CIS �.���$�)�� MF ��0�
ก����� CIS �#��	�+��5 ��#��ก��#'�.��  
- �.���)�������$#9��ก.&ก��(����9�ก����.���� 
(1) ก��(����9���#' CIS )��ก�������#$�(.ก7�+-�&T�'��.���� 
1�����.&-'�$��"���&2�ก�8�.ก��� 
(1.1) $�)����("ก  
(1.2) 2.��.��)6��9�$#1�$�����$#�ก
� 2 	� 
(1.3) ����)��#�3,�(����9�'�ก'��� 
(2) ก��(����9���#'(����)�� MF �0#���# &(2.���'ก.��	"�
3,��.&3
���&9�ก���8��
�ก�� 

�$����� : 1 �����
����ก����
� (financial liability) 9���
2������$$���<��ก��&.;����#3,���ก�������.�ก(#�'���2.��8�&ก����
���$
$���<��ก��&.;���.�� 1��	"�$���<��ก����������ก����
���#ก8���1�-�+ก��$ก��ก8���$���<��ก��&.;����$
ก^�$�'#���''
�����&.;�� ��0�$���<��ก����������ก����
���#�	"���#�$�.&9��+�.&��ก( ��#� International Financial 
Reporting Standards (IFRS) ��0� United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) �	"���� 

2 �'$T6�ก���.��$#-�&ก8���ก��2.��8�&ก����
�9�-�.��%�ก)��3,���ก������ 

�.����� ก��-8�'��.��#'���$�1&�ก��(����%(+�.����#'�ก��(���� 9���	"��	��$	�+ก�5-�+ก��$ก��ก8ก.&�(�����'#���'ก��(����
)��ก����� %(+/��0� ��#%ก��)��
#$��
$ 
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!����8��M�������� ����!	:?�� ?�68��;
�<�����������������ก�กJ:<�กก	������?�6H��N�	��������� 
�	��	:��:�A
�!���?!������ 1 �wE>�8� 2564 Nb������  30 ��E��� 2565 

 

���ก���������ก�กJ:<�กก	������  
(��	��6�	����8������� ������M�)  
(�x��6
����6�����8��) 

	�!��!��78��ก��* ����ก�กJ:<���* 
(30 ��E��� 2563) 

����ก�กJ:<���* 
(30 ��E��� 2564) 

����ก�กJ:<���* 
(30 ��E��� 2565) 

1. 8��M��������?�68��;
�<��������������� 
��6���ก�����***** �$#�ก
� 3.21 0.54 0.53 0.53 

1.1 -#�=��$���$ก��2.�ก�� (Management fee) �$#�ก
� 2.68 0.43 0.43 0.43 

1.2 -#�=��$���$3,��,%(3(	�+1��� (Trustee fee) �$#�ก
� 0.11 0.03 0.03 0.03 

1.3 -#�=��$���$���+�&�� (Registrar fee) �$#�ก
� 0.11         0.07 0.07 0.07 

1.4 -#���#	�6ก7�ก��(���� (Advisory fee) �$#$� �$#$� �$#$� �$#$� 

1.5 -#�9��2#�9�ก��2.�9��$�3,�	�+ก.� 
(Cost of providing the insurance) 

�$#$� �$#$� �$#$� �$#$� 

1.6 -#�9��2#��0#� e (Other expenses)** �$#�ก
� 2.68 0.01 0.00 0.00 

� ก��1�7�� 	�+���.$�.�=� %(+�#����
$ก��)�
9��#'�����)���#'(����-�.��%�ก 

�$#�ก
� 0.27  
)��28�'���
���� 

)��1-��ก�� 
�$#$� �$#$� �$#$� 

�ก��1�7�� 	�+���.$�.�=� %(+�#����
$ก��)�
:��(.�����)���#'(����-�.��%�ก 

�$#�ก
� 0.27*** �$#$� �$#$� �$#$� 

� -#�9��2#��0#� e **** ��$��#2#�2�
� 0.01 0.00 0.00 

2. 8��M��������?�68��;
�<��������6���ก�������� ��$��#2#�2�
� �$#$� �$#$� �$#$� 

��8��M��������?�68��;
�<����������ก�กJ:<���
�������***** 

�$#�ก
� 3.21 0.54 0.53 0.53 

8��;
�<���;�ก��L��	������ก�����  (Trading cost) ��$��#2#�2�
� 0.00 0.00 0.00 

*     -#�=��$���$ / -#�9��2#��.�ก(#�'����'$:�7�$,(-#���
#$%(�' 
**    �$0#�-8�'��'$ก.&-#�=��$���$��0�-#�9��2#��#�� e ��#���ก�ก"&2�
�2�กก������'$��$)�� 1.1 w 1.5 2+�����$#�ก
�-#�=��$���$�'$)��ก����� 

***   �.����� �$#�ก
�ก'#��.������(+ 0.27 )��$,(-#���.���
����=
)��ก������'$9�%�#(+'.� 

****  -#�9��2#��0#���#���ก'#���0���#�ก.&���(+ 0.01 )��$,(-#���.���
����=
 
***** �$#�'$-#�:�7���
�����
�
&�--(�8��.&��
������$$���� 40 (4) (ก) %�#�	�+$'(�.7^�ก� 
�.����� -#�=��$���$ ��0� -#�9��2#���$��#����+&��'�9�1-��ก�� ��2$�ก���	(�#�%	(���
#$)6��1��$#�ก
����(+ 5 )���.���-#�=��$���$ ��0� -#�9��2#� ��$��#���
�+&��'�9�1-��ก�� 
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���ก���������ก�กJ:<�กH��L��	���	H��N�	���������  

(��	��6�	����8�����������) 

(�x��6
����6�����8��) 

	�!��!��78��ก��* ����ก�กJ:<���* 

(30 ��E��� 2563) 

����ก�กJ:<���* 

(30 ��E��� 2564) 

����ก�กJ:<���* 

(30 ��E��� 2565) 

-#�=��$���$ก��)� (Front-End Fee)** �$#�ก
� 3.21  ก�'���$#���ก�ก"&  ก�'���$#���ก�ก"&  ก�'���$#���ก�ก"& 

-#�=��$���$ก���.&/0��-0� (Back-End Fee)** �$#�ก
� 3.21 ก�'���$#���ก�ก"& ก�'���$#���ก�ก"& ก�'���$#���ก�ก"& 

-#�=��$���$ก���.&�	(�#���#'(����  
(Switching Fee)** 

    

(1)  -#�=��$���$ก���.&�	(�#���#'(�����)�� 
(Switching In) 

 
�$#�ก
� 3.21 

 
ก�'���$#���ก�ก"& 

 
ก�'���$#���ก�ก"& 

 
ก�'���$#���ก�ก"& 

(2)  -#�=��$���$ก���.&�	(�#���#'(������ก 
(Switching Out) 

 
�$#�ก
� 3.21 

 
ก�'���$#���ก�ก"& 

 
ก�'���$#���ก�ก"& 

 
ก�'���$#���ก�ก"& 

-#�	�.&ก���)�-0���#'(����ก#���++�'(�T0�
-�����#ก8����'�9�1-��ก�� (Exit Fee)  �$#$� �$#$� �$#$� �$#$� 

-#�9��2#�9�ก��/0����0�)��(.ก��.�� �$0#�$�ก��
�.#�/0����0��.#�)���0��.&�	(�#���#'(����  
(�ก"&�)��ก�����) (Brokerage Fee)*** 

�$#$� �$#$� �$#$� �$#$� 

-#�=��$���$ก��1����#'(���� 9��.��� 10 &�� 
�#���#'(���� 
1,000 ��#' 

9��.��� 10 &�� 
�#���#'(���� 
1,000 ��#' 

9��.��� 10 &�� 
�#���#'(���� 
1,000 ��#' 

9��.��� 10 &�� 
�#���#'(���� 
1,000 ��#' 

*       -#�=��$���$ / -#�9��2#��.�ก(#�'�'$:�7�$,(-#���
#$%(�' 
**     -#�=��$���$ก��)� / �.&�	(�#���#'(������2���ก�ก"&2�ก3,��.#�/0����#'(����%�#(+ก(�#$��0�%�#(+��9��.�����#�$#��#�ก.�  1�&�
7.�2.�ก��2+%2��  

��(+����%(+�(.ก�ก�h�9�����&�#��	 
***    -#�=��$���$ / -#�9��2#��.�ก(#�'�$#$�:�7�$,(-#���
#$ 
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����6�	���ก������� ก��ก���������?�6ก��ก�	>��6H�ก��� 
� ����� 30 ��E��� 2565 

 
  ���8�� ��	��6�	����8�� 


��	���ก�����  !����8�!��� ����� ������M� 
  (:��) (%) 

!��������� 9,419,560,242.10  95.47%  
  !���������;���6��a 9,385,987,252.44  95.13%  

  
 

!�z?�ก���� 1,630,565,023.40  16.53%  

  
  

�.�'%(ก��
� &�
7.� 5�:�(. 28ก.� ($����) (SPALI23112A) 397,101,636.00  4.02%  
  

  
�.�'%(ก��
� &�
7.� &���	, ����'��� 28ก.� ($����) (BPP22O28A) 298,359,612.00  3.02%  

  
  

�.�'%(ก��
� &�
7.� �$0���� %-		
��( 28ก.� ($����) -�.����# 11/2564 
(MTC22509A) 

199,930,524.00  2.03%  

  
  

�.�'%(ก��
� =��-��%(��� %���� �y���� 28ก.� ($����) (LHBANK22707A) 199,741,924.00  2.02%  
  

  
�.�'%(ก��
� &�
7.� �$0���� %-		
��( 28ก.� ($����) -�.����# 5/2565 (MTC22825A) 198,977,154.00  2.02%  

  
  

�.�'%(ก��
� &�
7.� ���/� %����� -���	����.#� 28ก.� ($����) (SC22D22A) 197,430,378.00  2.00%  
  

  
�.�'%(ก��
� &�
7.� ���/� %����� -���	����.#� 28ก.� ($����) (SC22908A) 139,023,795.40  1.41%  

  
 

���M:�!�M��8��?�����6��a��� 3,043,374,941.61  30.85%  

  
  

�.�=&.��=��-��%�#�	�+��5���'���# 14/91/65(CB22707B) 579,489,414.40  5.87%  
  

  
�.�=&.��=��-��%�#�	�+��5���'���# 16/91/65(CB22721A) 413,582,394.06  4.19%  

  
  

�.�=&.��=��-��%�#�	�+��5���'���# 12/91/65(CB22623A) 379,729,820.00  3.85%  
  

  
�.�=&.��=��-��%�#�	�+��5���'���# 6/363/64(CB22602A) 351,866,567.36  3.57%  

  
  

�.�=&.��=��-��%�#�	�+��5���'���# 13/91/65(CB22630A) 299,756,088.00  3.04%  
  

  
�.�=&.��=��-��%�#�	�+��5���'���# 8/91/65(CB22526A) 204,932,050.70  2.08%  

  
  

�.�=&.��=��-��%�#�	�+��5���'���# 8/364/64(CB22804A) 199,758,238.00  2.02%  
  

  
�.�=&.��=��-��%�#�	�+��5���'���# 10/364/64(CB22O06A) 159,688,934.40  1.62%  

  
  

�.�=&.��=��-��%�#�	�+��5���'���# 5/91/65(CB22505A) 109,994,575.90  1.11%  
  

  
�.�=&.��=��-��%�#�	�+��5���'���# 18/91/65(CB22804B) 109,874,555.73  1.11%  

  
  

�.�=&.��=��-��%�#�	�+��5���'���# 9/364/64(CB22901A) 99,824,556.00  1.01%  
  

  
�.�=&.��=��-��%�#�	�+��5���'���# 15/87/65(CB22714A) 79,924,000.35  0.81%  

  
  

�.�=&.��=��-��%�#�	�+��5���'���# 7/364/64(CB22707A) 41,961,606.12  0.43%  
  

  
�.�=&.��=��-��%�#�	�+��5���'���# 11/91/65(CB22616A) 12,992,140.59  0.13%  

  
 

����ก�� 4,712,047,287.43  47.76%  

  
  

����ก,�)��&�
7.� ��, -���	����.#� 28ก.� ($����) -�.����# 6/2564 �����# 2 (TRUE23OA) 508,064,640.00  5.15%  
  

  
����ก,�&�
7.� ��"$ &� �- 28ก.� ($����) -�.����# 1/2564 (MBK247A) 334,059,322.80  3.39%  

  
  

����ก,�)��&�
7.� �.&&(
'����� ,�
(
����� %���� ��'�'��� 28ก.� ($����) -�.����# 2/2564 
�����# 2 (WHAUP247A) 

255,980,195.40  2.59%  

  
  

����ก,�)��&�
7.� ��, -���	����.#� 28ก.� ($����) -�.����# 3/2565 �����# 5 (TRUE235A) 
  

200,319,288.00  2.03%  
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  ���8�� ��	��6�	����8�� 

��	���ก�����  !����8�!��� ����� ������M� 

  (:��) (%) 
  

  
����ก,�$�	�+ก.�)�� &�
7.� 1�1��� (��/
#� (	�+��5��) 28ก.� -�.����# 3/2564 �����# 1 
(TLT245A) 

197,814,298.00  2.00%  

  
  

����ก,�)��&�
7.� 5����.�%�1ก��
��.���� 28ก.� ($����) -�.����# 2/2564 �����# 1 
(STA247A) 

168,665,478.93  1.71%  

  
  

����ก,�)��&�
7.� �$0���� %-		
��( 28ก.� ($����) -�.����# 5/2564 (MTC23OA) 162,959,918.30  1.65%  
  

  
����ก,�)��&�
7.� -���&�'ก���	 28ก.� ($����) -�.����# 1/2564 (CBG237A) 151,137,307.32  1.53%  

  
  

����ก,�)��&�
7.� ��, -���	����.#� 28ก.� ($����) -�.����# 1/2564 �����# 1 (TRUE23NA) 141,265,201.75  1.43%  
  

  
����ก,�)��&�
7.� 5�:�(. 28ก.� ($����) -�.����# 1/2564 (SPALI229A) 139,404,011.60  1.41%  

  
  

����ก,�)��&�
7.� ���&x�'���2 28ก.� ($����) -�.����# 2/2564 �����# 1 (TBEV236A) 138,617,494.80  1.40%  
  

  
����ก,�)����.�����0#�ก��(����9���.����
$��.��%(+�
�=
ก����#���.����
$��.����0#�
������ก��$ �x��/���� ��"���������� -�.����# 1/2564 �����# 1 (FTREIT246A) 

134,961,022.56  1.37%  

  
  

����ก,�)��&�
7.� ก.(x� ��"������2� ���'((�	�$��� 28ก.� ($����) -�.����# 1/2564 �����# 1 
(GULF249A) 

132,619,022.55  1.34%  

  
  

����ก,�)����.�����0#�ก��(����9���.����
$��.��%(+�
�=
ก����#��.&&(
'����� ����$�#$ 
1ก�� -�.����# 4/2564 �����# 1 (WHART245B) 

128,990,196.69  1.31%  

  
  

����ก,�)��&�
7.� �$0���� %-		
��( 28ก.� ($����) -�.����# 3/2565 (MTC244A) 118,336,497.65  1.20%  
  

  
����ก,���0#�����.ก7��
#�%'�(��$)��&�
7.� &�/���2� 28ก.� ($����) -�.����# 1/2564 �����# 1 
(BCPG249A) 

109,105,326.57  1.11%  

  
  

����ก,�&�
7.� &������ ก���	 1y(�
���� 28ก.� ($����) -�.����# 1/2564 �����# 1 (BTSG247A) 104,451,926.25  1.06%  
  

  
����ก,�)��&�
7.� �$0���� %-		
��( 28ก.� ($����) -�.����# 1/2565 �����# 1 
(MTC241A) 

101,819,129.52  1.03%  

  
  

����ก,�)��&�
7.� ��, -���	����.#� 28ก.� ($����) -�.����# 4/2564 �����# 5 (TRUE232B) 101,737,419.71  1.03%  
  

  
����ก,�)��&�
7.� �.&&(
'����� -���	����.#� 28ก.� ($����) -�.����# 3/2562 
(WHA226B) 

100,599,195.69  1.02%  

  
  

����ก,�)��&�
7.� �.&&(
'����� ,�
(
����� %���� ��'�'��� 28ก.� ($����) -�.����# 1/2565 
(WHAUP231A) 

84,418,143.60  0.86%  

  
  

����ก,�)��&�
7.� ��8��($
��3( 28ก.� -�.����# 3/2558 �����# 1 (MPSC22DA) 82,192,094.40  0.83%  
  

  
����ก,�)��&�
7.� &.��ก���5����=� 28ก.� -�.����# 1/2565 �����# 1 (KCC233A) 80,059,881.60  0.81%  

  
  

����ก,�)��&�
7.� �x��/���� ��"���������� (	�+��5��) 28ก.� ($����) -�.����# 2/2564 
�����# 1 (FPT24OA) 

76,908,619.32  0.78%  

  
  

����ก,�)��&�
7.� ��%�- �����"� 28ก.� -�.����# 1/2564 �����# 1 (DTN249A) 63,232,260.65  0.64%  
  

  
����ก,��$#����
�=
 %(+�$#$�	�+ก.�)��&�
7.� ���� (��%(���) 28ก.� ($����) -�.����# 
2/2562(AP227Ax) 

60,697,493.40  0.62%  

  
  

����ก,���0#�����.ก7��
#�%'�(��$)��&�
7.� �����/�2� 28ก.� ($����) -�.����# 1/2564 
(SPCG24OA) 
  

60,035,283.17  0.61%  
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  ���8�� ��	��6�	����8�� 

��	���ก�����  !����8�!��� ����� ������M� 

  (:��) (%) 
  

  
����ก,�)��&�
7.� �.&&(
'����� ,�
(
����� %���� ��'�'��� 28ก.� ($����) -�.����# 1/2563 
�����# 1 (WHAUP22DA) 

55,597,124.55  0.56%  

  
  

����ก,�&�
7.� �2�
;1:-:.�h������ 28ก.� ($����) -�.����# 1/2559 �����# 2 (CPF244A) 51,244,909.50  0.52%  
  

  
����ก,��$#$�	�+ก.�)��&�
7.� ��8��()��%ก#� 28ก.� ($����) -�.����# 1/2562 
(KSL228Ax) 

44,229,911.44  0.45%  

  
  

����ก,�)��&�
7.� �.&&(
'����� -���	����.#� 28ก.� ($����) -�.����# 1/2565 
(WHA231A) 

43,039,378.54  0.44%  

  
  

����ก,�)��&�
7.� �x��/���� ��"���������� (	�+��5��) 28ก.� ($����) -�.����# 1/2564 
(FPT245A) 

40,440,359.72  0.41%  

  
  

����ก,�)��&�
7.� ���&x�'���2 28ก.� ($����) -�.����# 2/2564 �����# 3 (TBEV256A) 39,776,188.00  0.40%  
  

  
����ก,�)��&�
7.� ��, $,x ��� ,�
�'���%/( -�$$
'�
�-�.#� 28ก.� -�.����# 4/2562 �����# 1 
(TUC22DA) 

35,315,147.70  0.36%  

  
  

����ก,�)��&�
7.�&�
����
���.�� ก���������
�� 28ก.� ($����) -�.����# 1/2564 �����# 3 
(BAM244A) 

35,036,728.65  0.36%  

  
  

����ก,�)��&�
7.� &�.ก�
$ ����'��� 28ก.� ($����) -�.����# 1/2564 �����# 1 (BGRIM247A) 31,652,012.16  0.32%  
  

  
����ก,�)��&�
7.� ��, -���	����.#� 28ก.� ($����) -�.����# 1/2563 �����# 2 (TRUE232A) 30,431,706.90  0.31%  

  
  

����ก,�)��&�
7.� /��� ��((� 28ก.� ($����) -�.����# 2/2564 �����# 5 (CPALL246A) 29,793,304.50  0.30%  
  

  
����ก,�&�
7.� /�����x (	�+��5��) 28ก.� ($����) -�.����# 1/2562 �����# 1 
(CPFTH235Ax) 

24,690,698.16  0.25%  

  
  

����ก,��$#����
�=
%(+�$#$�	�+ก.�)��&�
7.� -'�(
����y���� 28ก.� ($����) -�.����# 1/2562 
(QH225Ax) 

24,337,893.36  0.25%  

  
  

����ก,��$#����
�=
%(+�$#$�	�+ก.�)��&�
7.� -'�(
����y���� 28ก.� ($����) -�.����# 1/2564 
(QH243A) 

21,238,501.20  0.22%  

  
  

����ก,�)��&�
7.� �$0���� %-		
��( 28ก.� ($����) -�.����# 1/2563 �����# 1 
(MTC226B) 

21,058,510.41  0.21%  

  
  

����ก,�$�	�+ก.�)�� &�
7.� �Xก7� 1y(�
�� 28ก.� ($����) -�.����# 1/2564 (PSH245A) 20,891,732.40  0.21%  
  

  
����ก,�)�� &�
7.� �&��1ก� 28ก.� ($����) -�.����# 1/2561 (BTG233Ax) 20,243,167.60  0.21%  

  
  

����ก,��$#����
�=
 %(+�$#$�	�+ก.� )��&�
7.� %(��� %���� �y���� 28ก.� ($����) -�.����# 
1/2564 �����# 2 (LH244A) 

19,845,529.60  0.20%  

  
  

����ก,�&�
7.� %3#��
���� ��"���������� ���'((�	�$���� 28ก.� ($����) -�.����# 1/2563 
(GOLD252A) 

17,533,742.04  0.18%  

  
  

����ก,�)��&�
7.� �(.����&�
���=
� 28ก.� ($����) -�.����# 2/2562 �����# 1 (EA228Ax) 17,157,330.92  0.17%  
  

  
����ก,�)��&�
7.� �(.����&�
���=
� 28ก.� ($����) -�.����# 1/2562 �����# 1 (EA227Ax) 16,180,204.00  0.16%  

  
  

����ก,�)��&�
7.� �$����� �
���������.#�%�( 28ก.� ($����) -�.����# 2/2564 �����# 1 
(MINT237A) 
  

16,116,677.44  0.16%  
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  ���8�� ��	��6�	����8�� 

��	���ก�����  !����8�!��� ����� ������M� 

  (:��) (%) 
  

  
����ก,�)�� &�
7.� ��, $,x ��� ,�
�'���%/( -�$$
'�
�-�.#� 28ก.� -�.����# 3/2562 �����# 2 
(TUC228A) 

15,175,566.60  0.15%  

  
  

����ก,�)��&�
7.� �.&&(
'����� -���	����.#� 28ก.� ($����) -�.����# 3/2562 
(WHA226Bx) 

15,074,804.55  0.15%  

  
  

����ก,�)����.�����0#�ก��(����9���.����
$��.��%(+�
�=
ก����#��.&&(
'����� ����$�#$ 
1ก�� -�.����# 3/2564 �����# 2 (WHART245A) 

11,918,644.20  0.12%  

  
  

����ก,�)��&�
7.� �2�
;1:-:.�h������ 28ก.� ($����) -�.����# 1/2564 �����# 5 
(CPF231A) 

11,108,732.47  0.11%  

  
  

����ก,��
�1���$� �'��2���� -�.����# 1/2556 �����# 3 (IVL236Ax) 10,603,130.50  0.11%  
  

  
����ก,�)��&�
7.� �$0���� %-		
��( 28ก.� ($����) -�.����# 1/2563 �����# 2 
(MTC236A) 

10,126,515.50  0.10%  

  
  

����ก,�)�� &$2. �&��1ก� -�.����# 2/2560 �����# 2 (BTG227Ax) 8,202,567.63  0.08%  
  

  
����ก,�&�
7.� :.��(
�/
#� 28ก.� ($����) -�.����# 3/2562 (PL22DAx) 8,095,410.32  0.08%  

  
  

����ก,�)����.�����0#�ก��(����9���.����
$��.��%(+�
�=
ก����#���.����
$��.����0#�
������ก��$ �x��/���� ��"���������� -�.����# 1/2562 �����# 1 (FTREIT238Ax) 

7,140,147.77  0.07%  

  
  

����ก,�)��&�
7.� �x��/���� ��"���������� (	�+��5��) 28ก.� ($����) -�.����# 2/2562 
�����# 2 (FPT225Ax) 

7,103,633.18  0.07%  

  
  

����ก,�&�
7.� /�����x (	�+��5��) 28ก.� ($����) -�.����# 2/2559 �����# 2 
(CPFTH237Ax) 

5,138,153.60  0.05%  

  
  

����ก,�)��&�
7.� 5�:�(. 28ก.� ($����) -�.����# 1/2562 (SPALI228Ax) 5,035,282.60  0.05%  
  

  
����ก,�)��&�
7.� 5����.�%�1ก��
��.���� 28ก.� ($����) -�.����# 1/2564 �����# 1 
(STA234A) 

2,012,006.74  0.02%  

  
  

����ก,�)��&�
7.� �(.����&�
���=
� 28ก.� ($����) -�.����# 1/2562 �����# 1 (EA227A) 1,011,262.75  0.01%  
  !���������!�����6��a 33,572,989.66  0.34%  

  
 

!����������6�6���� (!�����6��a) 33,572,989.66  0.34%  

  
  

����������=��-�� EMIRATES NBD BANK PJSC(MTNENB03N22) 33,572,989.66  0.34%  
����v�กM��8�� 356,304,507.55  3.61%  
  

  
&$2.=��-��ก�
ก���(KBANK) 18,554,770.70  0.19%  

  
  

&$2.=��-�� ,1�&�(UOBT) 53,427,182.89  0.54%  
  

  
QATAR NATIONAL BANK(QNB) 180,840,538.96  1.83%  

  
  

DOHA BANK(DOHA BANK) 103,482,015.00  1.05%  
��AA�L��	���������� / FORWARD 13,545,857.95  0.14%  
  

  
�.;;�/0��)�(#'�����/FORWARD(FWEURTHB22O12D) 15,282,614.65  0.15%  

  
  

�.;;�/0��)�(#'�����/FORWARD(FWUSDTHB22O19B) (1,736,756.70) (0.02%) 
��AA�L��	���������� / �	� (4,196,667.08) (0.04%) 
  

  
�.;;�/0��)�(#'�����/�'�	(/KTBTHUS22NC) (4,196,667.08) (0.04%) 
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  ���8�� ��	��6�	����8�� 

��	���ก�����  !����8�!��� ����� ������M� 

  (:��) (%) 
�������� 	��� 199,838,596.11  2.03%  
�������	��� (118,734,597.16) (1.20%) 
���8������� ������M� 9,866,317,939.47  100.00%  
���8����������� (:��) 10.5178 

 

������������������� 
� ����� 30 ��E��� 2565 

 

ก�����	�!�����   ���8��!����8�!���   %NAV  

(ก) ������:�-�.< ���%ก# �.�'%(ก��
� �.�=&.���.<&�( �.�=&.��=��-��%�#�	�+��5�� 
�.�=&.�� ��0�������%�#�������#ก�������0#�ก��x0��x,%(+�.����+&&�T�&.�ก����
� ��0�
ก�+��'�ก��-(.� �	"�3,���ก 3,��.&��� 3,��.&��'.( ��0�3,�-�8	�+ก.�            3,043,374,941.61  

     
30.85  

()) ��������#=��-����#$�ก^�$��_��+2.��.��)6�� =��-�����
�� ��0�&�
7.���
�����	"� 
3,���ก 3,��.&��� 3,��.&��'.( 3,��(.ก�(.� ��0�3,�-�8	�+ก.�            1,437,864,399.24  

     
14.57  

(-) ��������#$�&�
7.���#����.& rating 9��+�.& investment grade �	"�3,���ก 3,��.&��� 3,��.&
��'.( 3,��(.ก�(.� ��0�3,�-�8	�+ก.�            5,294,625,408.80  

     
53.66  

(�) ��������#$�&�
7.���#����.&ก��2.��.��.&-'�$�#���0#�T0�9��+�.&��#�#8ก'#� investment 
grade ��0��$#$� rating �	"�3,���ก 3,��.&��� 3,��.&��'.( 3,��(.ก�(.� ��0�3,�-�8	�+ก.�  -   -   

 

�.��#'��,���� (Upper Limit) ��#&�
7.�2.�ก��-��'#�2+(����9�ก(�#$ (�) 15 %NAV 
 

H�ก���@��������	�ก	������ 

3(ก���8��
����%(+�.������'.�����(.���$	�	b
�
� 
(-8�'���$	�	b
�
� �.��%�# $.-. w =.-. )��%�#(+	�) 

SCBFIXEDA

 
������!� : 3(ก���8��
����9����� $
����	"��
#�0�.�T6�3(ก���8��
����9����-� 
3,�(����-'��8-'�$�)��92(.ก7�+�
�-�� ��0#���) 3(��&%�� %(+-'�$���#�ก#���.��
�92 
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H�ก���@�������?::��ก���� 

H�!	:?��<�กก������� 
% !��
����� % !�	�� 

YTD 3 ���	� 6 ���	� 1 �� 3 �� 5 �� 10 �� !���?!�<��!��� 

SCBFIXEDA -0.13% -0.16% 0.07% 0.32% 1.29% n.a. n.a. 1.30% 

�ก�h�$���<��1 0.04% 0.01% 0.15% 0.37% 0.87% n.a. n.a. 1.07% 

-'�$3.�3'�)��3(ก���8��
���� 0.12% 0.11% 0.13% 0.16% 0.39% n.a. n.a. 0.35% 

-'�$3.�3'�)���ก�h�$���<�� 0.04% 0.04% 0.05% 0.06% 0.09% n.a. n.a. 0.09% 

������!� : ก��'.�3(ก���8��
����)��ก������'$��� 2.��8)6����$$���<��ก��'.�3(ก���8��
����)���$�-$&�
7.�2.�ก��(���� 
1 1. �.�������������:�-�.<�++�.�� (Short-term Government Bond Index) �.��#'� (%):30.00 

  2. �.�������������:�-��ก���++�.�� (Commercial Paper Index) ��#$��.��.&-'�$�#���0#�T0�)��3,���ก�������,#9��+�.& A- )6���	  
�.��#'� (%):20.00 

3. �.�����ก�&����
�O�ก	�+28 1 	� '���
����ก'#� 5 (���&�� �_(�#)�� 3 =��-�����
��)���9�;# ���%ก# =��-��ก������ =��-��ก�
ก�
�� %(+=��-�������
�� �(.��.ก:�7� �.��#'� (%):20.00 

4. �.�����ก�&�������
� THBFIX �8��.&��&�++�'(� 1 	��(.��.ก:�7� �.��#'� (%):20.00 

5. 3(��&%���'$���=
)���.����.�=&.���.<&�(��� 1 - 3 	� )���$�-$�(�������������� �.��#'� (%):10.00 

� SCBFIXEDA �-$�3()������,����9��#'��'(� 5 	� (maximum drawdown) -0� -0.67% 

 

��	���	�!�������������ก��������	�ก	���� (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
�	:�6�6���!���?!������ 1 �wE>�8� 2564 Nb������ 30 ��E��� 2565 

 

PTR = Min (/0����.���
�, )���.���
�) 

 Avg. NAV 

PTR = 5,977,986,468.89 

 9,372,986,760.20 

PTR = 0.64 

������!� : PTR -8�'�2�ก$,(-#���#���ก'#��+�'#��3(�'$)��$,(-#�ก��/0����.���
�ก.&3(�'$)��$,(-#�ก��)���.���
� ��#ก������'$(����9���&
�++�'(�&.;����#3#��$� �����'$,(-#���.���
����=
�_(�#)��ก������'$9���&�++�'(�&.;�����'ก.� 
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����6�	���!�!�����?�6	����:8������
��	N�	�	�!�������ก!�;� PORT 
� ����� 30 ��E��� 2565 

 
��6�>�  

  
 H��		ก  

  
 H��8�@/H����:�	�/H�����ก����  

  
��8�:ก@���  	����:8������
��	N�	�	�H��		ก!����� ���8������!�z  ���8��!����8�!���  

TRIS Rating FITCH Rating 
 �.�=&.��   =��-��%�#�	�+��5��    05/05/2022     110,000,000.00             109,994,575.90  

   =��-��%�#�	�+��5��    26/05/2022     205,000,000.00             204,932,050.70  

   =��-��%�#�	�+��5��    02/06/2022     352,000,000.00             351,866,567.36  

   =��-��%�#�	�+��5��    16/06/2022       13,000,000.00               12,992,140.59  

   =��-��%�#�	�+��5��    23/06/2022     380,000,000.00             379,729,820.00  

   =��-��%�#�	�+��5��    30/06/2022     300,000,000.00             299,756,088.00  

   =��-��%�#�	�+��5��    07/07/2022       42,000,000.00               41,961,606.12  

   =��-��%�#�	�+��5��    07/07/2022     580,000,000.00             579,489,414.40  

   =��-��%�#�	�+��5��    14/07/2022       80,000,000.00               79,924,000.35  

   =��-��%�#�	�+��5��    21/07/2022     414,000,000.00             413,582,394.06  

   =��-��%�#�	�+��5��    04/08/2022     110,000,000.00             109,874,555.73  

   =��-��%�#�	�+��5��    04/08/2022     200,000,000.00             199,758,238.00  

   =��-��%�#�	�+��5��    01/09/2022     100,000,000.00               99,824,556.00  

   =��-��%�#�	�+��5��    06/10/2022     160,000,000.00             159,688,934.40  

 �.�'%(ก��
� (�T�&.�ก����
�)   &$2.=��-��%(��� %���� �y����    07/07/2022 A-    200,000,000.00             199,741,924.00  

   &$2.�$0���� %-		
��(    09/05/2022 BBB+    200,000,000.00             199,930,524.00  

   &$2.�$0���� %-		
��(    25/08/2022 BBB+    200,000,000.00             198,977,154.00  

 �.�'%(ก��
�   &$2.&���	, ����'���    28/10/2022 A+    300,000,000.00             298,359,612.00  

   &$2.5�:�(.    12/01/2023 A    400,000,000.00             397,101,636.00  

   &$2.���/� %����� -���	����.#�    08/09/2022 BBB+    140,000,000.00             139,023,795.40  

   &$2.���/� %����� -���	����.#�    22/12/2022 BBB+    200,000,000.00             197,430,378.00  

 ����ก,�   ��.�����0#�ก��(����9���.����
$��.��%(+�
�=
ก����#��.&&(
'����� ����$�#$ 1ก��    14/05/2024 A      12,000,000.00               11,918,644.20  

   ��.�����0#�ก��(����9���.����
$��.��%(+�
�=
ก����#��.&&(
'����� ����$�#$ 1ก��    14/05/2024 A    131,000,000.00             128,990,196.69  

  
 ��.�����0#�ก��(����9���.����
$��.��%(+�
�=
ก����#���.����
$��.����0#�
������ก��$ �x��/���� ��"����������    

08/08/2023 A A(tha)       7,000,000.00                 7,140,147.77  

  
 ��.�����0#�ก��(����9���.����
$��.��%(+�
�=
ก����#���.����
$��.����0#�
������ก��$ �x��/���� ��"����������    

24/06/2024 A A(tha)   136,000,000.00             134,961,022.56  

   &2ก.��8��($
��3(    25/12/2022 A      80,000,000.00               82,192,094.40  



 

                                                                                         46                                ก������	
������
������������ : SCBFIXED 

��6�>�  
  

 H��		ก  
  

 H��8�@/H����:�	�/H�����ก����  
  

��8�:ก@���  	����:8������
��	N�	�	�H��		ก!����� ���8������!�z  ���8��!����8�!���  
TRIS Rating FITCH Rating 

  

 &2ก.1�1���(��/
#� (	�+��5��)   TOYOTA MOTOR 
FINANCE (NETHERLANDS) 
B.V.  

28/05/2024 AAA    200,000,000.00             197,814,298.00  

   &2ก.���&x�'���2    11/06/2023 AA AA(tha)   138,000,000.00             138,617,494.80  

   &2ก.���&x�'���2    11/06/2025 AA AA(tha)     40,000,000.00               39,776,188.00  

   &$2. &�
����
���.�� ก���������
��    09/04/2024 A- AA-     35,000,000.00               35,036,728.65  

   &$2.ก.(x� ��"������2� ���'((�	�$���    29/09/2024 A    135,000,000.00             132,619,022.55  

   &$2.-'�(
����y����    08/05/2022 A-      24,000,000.00               24,337,893.36  

   &$2.-'�(
����y����    03/03/2024 A-      21,000,000.00               21,238,501.20  

   &$2.-���&�'ก���	    16/07/2023 A    151,000,000.00             151,137,307.32  

   &$2./��� ��((�    16/06/2024 A+ A-(tha)     30,000,000.00               29,793,304.50  

   &$2.�.&&(
'����� -���	����.#�    30/06/2022 A-      15,000,000.00               15,074,804.55  

   &$2.�.&&(
'����� -���	����.#�    30/06/2022 A-    100,100,000.00             100,599,195.69  

   &$2.�.&&(
'����� -���	����.#�    27/01/2023 A-      43,000,000.00               43,039,378.54  

   &$2.�.&&(
'����� ,�
(
����� %���� ��'�'���    21/12/2022 A-      55,000,000.00               55,597,124.55  

   &$2.�.&&(
'����� ,�
(
����� %���� ��'�'���    27/01/2023 A-      84,000,000.00               84,418,143.60  

   &$2.�.&&(
'����� ,�
(
����� %���� ��'�'���    20/07/2024 A-    258,000,000.00             255,980,195.40  

   &$2.��, -���	����.#�    06/10/2023 BBB+    500,000,000.00             508,064,640.00  

   &$2.��, -���	����.#�    17/02/2023 BBB+      30,000,000.00               30,431,706.90  

   &$2.��, -���	����.#�    17/02/2023 BBB+    100,000,000.00             101,737,419.71  

   &$2.��, -���	����.#�    18/05/2023 BBB+    200,000,000.00             200,319,288.00  

   &$2.��, -���	����.#�    11/11/2023 BBB+    140,000,000.00             141,265,201.75  

   &$2.��8��()��%ก#�    19/08/2022 BBB+      44,000,000.00               44,229,911.44  

   &$2.&�.ก�
$ ����'���    06/07/2024 A      32,000,000.00               31,652,012.16  

   &$2.&�/���2�    15/09/2024 A-    111,000,000.00             109,105,326.57  

   &$2.&������ ก���	 1y(�
����    06/07/2024 A A-(tha)   105,000,000.00             104,451,926.25  

   &$2.�Xก7� 1y(�
��   &$2.�Xก7� ���(������  27/05/2024 A      21,000,000.00               20,891,732.40  

   &$2.�(.����&�
���=
�    11/07/2022 A        1,000,000.00                 1,011,262.75  

   &$2.�(.����&�
���=
�    11/07/2022 A      16,000,000.00               16,180,204.00  

   &$2.�(.����&�
���=
�    15/08/2022 A      17,000,000.00               17,157,330.92  

   &$2.:.��(
�/
#�    20/12/2022 BBB+        8,000,000.00                 8,095,410.32  

   &$2.5����.�%�1ก��
��.����    01/04/2023 A-        2,000,000.00                 2,012,006.74  

   &$2.5����.�%�1ก��
��.����    22/07/2024 A-    171,000,000.00             168,665,478.93  

   &$2.5�:�(.    19/08/2022 A        5,000,000.00                 5,035,282.60  



 

                                                                                         47                                ก������	
������
������������ : SCBFIXED 

��6�>�  
  

 H��		ก  
  

 H��8�@/H����:�	�/H�����ก����  
  

��8�:ก@���  	����:8������
��	N�	�	�H��		ก!����� ���8������!�z  ���8��!����8�!���  
TRIS Rating FITCH Rating 

   &$2.5�:�(.    02/09/2022 A    140,000,000.00             139,404,011.60  

   &$2.�
�1���$� �'��2����    27/06/2023 AA-      10,000,000.00               10,603,130.50  

   &$2.�2�
;1:-:.�h������    22/01/2023 A+      11,000,000.00               11,108,732.47  

   &$2.�2�
;1:-:.�h������    12/04/2024 A+      50,000,000.00               51,244,909.50  

   &$2.�x��/���� ��"���������� (	�+��5��)    09/05/2022 A        7,000,000.00                 7,103,633.18  

   &$2.�x��/���� ��"���������� (	�+��5��)    06/05/2024 A      40,000,000.00               40,440,359.72  

   &$2.�x��/���� ��"���������� (	�+��5��)    01/10/2024 A      78,000,000.00               76,908,619.32  

   &$2.�$0���� %-		
��(    13/06/2022 BBB+      21,000,000.00               21,058,510.41  

   &$2.�$0���� %-		
��(    13/06/2023 BBB+      10,000,000.00               10,126,515.50  

   &$2.�$0���� %-		
��(    17/10/2023 BBB+    163,000,000.00             162,959,918.30  

   &$2.�$0���� %-		
��(    26/01/2024 BBB+    102,000,000.00             101,819,129.52  

   &$2.�$0���� %-		
��(    07/04/2024 BBB+    119,000,000.00             118,336,497.65  

   &$2.���� (��%(���)    11/07/2022 A-      60,000,000.00               60,697,493.40  

   &$2.�����/�2�    01/10/2024 A-      61,000,000.00               60,035,283.17  

   &$2.��"$ &� �-    20/07/2024 A-    340,000,000.00             334,059,322.80  

   &$2.%3#��
���� ��"���������� ���'((�	�$����    24/02/2025 A      18,000,000.00               17,533,742.04  

   &$2.%(���%�����y����    26/04/2024 A+      20,000,000.00               19,845,529.60  

   &$2.�$����� �
���������.#�%�(    09/07/2023 A      16,000,000.00               16,116,677.44  

   &�
7.� /�����x (	�+��5��) 28ก.� ($����)    30/05/2023 A+      24,000,000.00               24,690,698.16  

   &�
7.� /�����x (	�+��5��) 28ก.� ($����)    15/07/2023 A+        5,000,000.00                 5,138,153.60  

   &�
7.� ��%�- �����"� 28ก.�    02/09/2024 AA      65,000,000.00               63,232,260.65  

   &�
7.� ��, $,x ��� ,�
�'���%/( -�$$
'�
�-�.#� 28ก.�    16/08/2022 BBB+      15,000,000.00               15,175,566.60  

   &�
7.� ��, $,x ��� ,�
�'���%/( -�$$
'�
�-�.#� 28ก.�    19/12/2022 BBB+      35,000,000.00               35,315,147.70  

   &�
7.� &.��ก���5����=� 28ก.�    11/03/2023 AAA      80,000,000.00               80,059,881.60  

   &�
7.� �&��1ก� 28ก.� ($����)    21/07/2022 A-        8,100,000.00                 8,202,567.63  

   &�
7.� �&��1ก� 28ก.� ($����)    28/03/2023 A-      20,000,000.00               20,243,167.60  

 ��
�O�ก=��-��   DOHA BANK    19/10/2022                         -               103,482,015.00  

   QATAR NATIONAL BANK    12/10/2022                         -               180,840,538.96  

   &$2.=��-�� ,1�&�      AAA(tha)                       -                 53,427,182.89  

   &$2.=��-��ก�
ก���      AA+(tha)                       -                 18,554,770.70  

 �0#� e   EMIRATES NBD BANK PJSC    03/11/2022         1,000,000.00               33,572,989.66  
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Fitch Rating 
   

	����:8������
��	N�	�6�6���@���:��6��a���  	����:8������
��	N�	�6�6�����@���:��6��a��� 

AAA (tha)   
AAA %���T6��+�.&-'�$�#���0#�T0�).���,����)���.&�.&-'�$�#���0#�T0�
:�9�	�+��5��/6#�ก8���1�x
��� 1��.&�.&-'�$�#���0#�T0����2+$�&
9��ก.&�.��.&-'�$�#���0#�T0���#$�-'�$���#� r�����#���t �$0#��	��&���&ก.&    
3,���ก��������0��������0#�9�	�+��5�� %(+1�	ก�
%(�'2+ก8���
9��%ก#���������ก����
���#��ก��0�-�8	�+ก.�1��.<&�( 

 F1 (tha) 
%���T6��+�.&-'�$��$��T).���,����9�ก���8�+������$��0#���))��������
�����$ก8����$0#��	��&���&ก.&3,���ก��������0��������0#� e 9�	�+��5
��:�9���.��.&-'�$�#���0#�T0�:�9�	�+��5��/6#�ก8���1�x
��� 1�
�.��.&-'�$�#���0#�T0����2+$�&9���8��.&�.��.&-'�$�#���0#�T0���#$�-'�$���#� 
r�����#���t �$0#��	��&���&ก.&3,���ก�������0#�9�	�+��5���'ก.� %(+1�
	ก�
%(�'2+ก8���9��ก.&���������ก����
���#��ก��0�-�8	�+ก.�1��.<&�( 
9�ก�����#$��+�.&-'�$�#���0#�T0��,��	"��
�572+$��.;(.ก7�� r+t %����'�
��
#$��
$2�ก�.��.&-'�$�#���0#�T0���#ก8��� 

AA (tha) 
AA %���T6��+�.&-'�$�#���0#�T0�).���,�$�ก�$0#��	��&���&ก.&3,���ก���
�����0��������0#�9�	�+��51��+�.&-'�$�#���0#�T0�)�����������
ก����
�).������#��2�ก3,���ก��������0��������0#���#����.&ก��2.��.��.&-'�$
�#���0#�T0�).���,����)��	�+��5�������("ก��� 

 F2 (tha) 
%���T6��+�.&-'�$��$��T9�ก���8�+������$��0#���)���ก����
���$
ก8����'(�9��+�.&��#�#���92�$0#��	��&���&ก.&3,���ก�����������0#�9�
	�+��5���'ก.� �#����ก"�� �+�.&)��-'�$�#���0#�T0��.�ก(#�'.��$#��2
���&��#�ก.&ก�����#����.&ก��2.��.��.&-'�$�#���0#�T0���#�,�ก'#� 

A (tha) 
A %���T6��+�.&-'�$�#���0#�T0�).���,��$0#��	��&���&ก.&3,���ก��������0�
�������0#�9�	�+��5�� �#����ก"�� ก���	(�#�%	(�)���T��ก������0�
�:������5�7<ก
2��2$�3(ก�+�&�#�-'�$��$��T9�ก���8�+����������
��$ก8���)�����������ก����
���(#����$�กก'#��������0#���#����.&ก��2.�
�.��.&-'�$�#���0#�T0�9�	�+�:���#�,�ก'#� 

 F3 (tha) 
%���T6��+�.&-'�$��$��T9�ก���8�+������$��0#���))��������ก����
���$
ก8����'(�9��+�.&	��ก(���$0#��	��&���&ก.&3,���ก�������0#���0����
����0#�9�	�+��5���'ก.� �#����ก"�� -'�$��$��T9�ก���8�+�����.�ก(#�'2+
$�-'�$�$#%�#���$�ก)6���	��$-'�$�	(�#�%	(�9����(&9��++�.��
$�กก'#���������#����.&ก��2.�ก��2.��.��.&��#�,�ก'#� 

BBB (tha) 
BBB %���T6��+�.&-'�$�#���0#�T0�).��	��ก(���$0#��	��&���&ก.&3,���ก
�������0#�9�	�+��5�� �#����ก"�� $�-'�$�	"��	���$�กก'#�ก��
�	(�#�%	(�)���T��ก������0��:������5�7<ก
22+$�3(ก�+�&�#�
-'�$��$��T9�ก���8�+������������$ก8����'(�)�����������ก����
�
��(#����$�กก'#������������0#���#����.&ก��2.��.��.&-'�$�#���0#�T0�9�	�+�:�
��#�,�ก'#� 

 B (tha) 
%���T6��+�.&-'�$��$��T9�ก���8�+������$��0#���))��������ก����
���$
ก8����'(���#�$#%�#����$0#��	��&���&ก.&3,���ก�������0#�9�	�+��5�� 
-'�$��$��T9�ก���8�+�����.�ก(#�'2+�$#%�#���$�ก)6����$ก��
�	(�#�%	(�����5�7<ก
2%(+ก����
�9����(&�++�.�� 

BB (tha) 
BB %���T6��+�.&-'�$�#���0#�T0�-#��)����#8�$0#��	��&���&ก.&3,���ก���
����0#�9�	�+��5�� ก���8�+������$��0#���))����������(#����
:�9�	�+��5�.�� e $�-'�$�$#%�#���9��+�.&��6#�%(+-'�$��$��T9�
ก���8�+����-0���$ก8����'(�2+$�-'�$�$#%�#���$�ก)6����$ก��
�	(�#�%	(�)���5�7<ก
29����(& 

 C (tha) 
%���T6��+�.&-'�$��$��T9�ก���8�+������$��0#���))��������ก����
���$
ก8����'(���#�$#%�#����,� �$0#��	��&���&ก.&3,���ก�������0#�9�	�+��5��
-'�$��$��T9�ก��	b
&.�
��$)��3,ก�.����ก����
�)6���,#ก.&�:�'+��#��0���#�
ก���8��
�=��ก
2%(+�:��ก��������5�7<ก
2��#��.�� 

B (tha) 
B %���T6��+�.&-'�$����0#�T0�).���#8�#��$��.�8-.;�$0#��	��&���&ก.&  
3,���ก�����������0#� e 9�	�+��5�� ก��	b
&.�
��$��0#���))��������
����%(+)��3,ก�.����ก����
�.�-��	"��	���9�	.22�&.� %�#-'�$$.#�-�.�
28ก.��,#9��+�.&��6#���#��.�� %(+-'�$��$��T9�ก���8�+������$ก8���
�#���#���0#����#��.�� %(+-'�$��$��T9�ก���8�+������$ก8����#��
�#���0#���.�� �$#%�#���)6���,#ก.&�:�'+��#��0���#�ก���8��
�=��ก
2%(+�:��
����5�7<ก
2 
 

 D (tha) 
%���T6�ก��3
��.��8�+������#����ก
�)6��%(�'��0�ก8(.�2+�ก
�)6�� 
 
������!���6ก	:ก��<��	����:8������
��	N�	;��6�6��;��6�6����
�@���:��6��a���                                                                    
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Fitch Ratings 
   

	����:8������
��	N�	�6�6���@���:��6��a���  	����:8������
��	N�	�6�6�����@���:��6��a��� 

CCC (tha), CC (tha), C (tha) 
�.��.&-'�$�#���0#�T0���(#����%���T6��+�.&-'�$�#���0#�T0�).���#8$�ก�$0#�
�	��&���&ก.&3,���ก��������0��������0#�9�	�+��5�� -'�$��$��T
9�ก��	 
̂&.�
��$)��3,ก�.����ก����
�)6���,#ก.&�:�'+��#��0���#�ก���8��
�
=��ก
2%(+ก���.�������5�7<ก
2�����#�����' 

 �-�0#��&#�����
�57�8��.&	�+��5�� rthat 2+T,ก�+&��'��#�2�ก�.��.&-'�$
�#���0#�T0���ก�.��.& ��0#�%ก-'�$%�ก�#����ก2�กก��2.��.��.&-'�$�#���0#�T0�
�+�.&��ก(�-�0#���$� r+t ��0� r-r ��22+T,ก�+&��'���
#$��
$�#�2�ก�.��.&
-'�$�#���0#�T0��8��.&	�+��5��6#� e ��0#�%���T6��T��+#�1��	��&���&
ก.�:�9��.��.&-'�$�#���0#�T0�).���(.ก �.����� 2+�$#$�ก���+&��.;(.ก7�� �#����
�.�ก(#�'�8��.&�.��.&-'�$�#���0#�T0��.��.& rAAA(tha)t ��0��.��.&��#�#8ก'#� 
rCCC(tha)t �8��.&�.��.&-'�$�#���0#�T0�9��++�'  
%(+2+�$#$�ก���+&��.;(.ก7���#�����.�ก(#�'�8��.&�.��.&-'�$�#���0#�T0� 
9��++�.�� ��ก���0�2�ก rF1(tha)t 

D (tha) 
�.��.&-'�$�#���0#�T0���(#���� 2+T,กก8���9���8��.&��-�ก���0�����������
/6#�ก8(.��,#9�:�'+3
��.��8�+����9�	.22�&.� 

 �.;;��ก��	�.&�.��.&-'�$�#���0#�T0� (Rating Watch) : �.;;��ก��	�.&
�.��.&-'�$�#���0#�T0�2+T,ก9����0#�%2��9���.ก(�������&'#�$�-'�$�	"��	�����# 
2+$�ก���	(�#�%	(��.��.&-'�$�#���0#�T0�%(+%2��%�'1��$�
5���)��ก��
�	(�#�%	(��.�ก(#�' �.;;���.�ก(#�'��2�+&��	"� r�.;;��&'กt /6#�&#����
%�'1��$9�ก��	�.&�.��.&-'�$�#���0#�T0�9���,�)6�� r�.;;��(&t 2+&#����%�'1��$
9�ก��	�.&�.��.&-'�$�#���0#�T0�9���#8(� ��0� r�.;;��'
'.���t  
9�ก�����#�.��.&-'�$�#���0#�T0���22+����.&ก��	�.&)6��	�.&(���0�-���#1� 
	ก�
 �.;;��ก��	�.&�.��.&-'�$�#���0#�T0�$.ก2+T,ก�+&��'��8��.&�#'��++�'(�
�.�� e 

Tris Rating 
   
	����:�8���!!����������6�6ก���?�6�6�6����	���!���?!� 1 ���b��  	����:�8���!!����������6�6���� ��	���!�@ก�� 1 ��  
AAA 
AAA �.��.&�-��
��,���� $�-'�$���#��#8��#��� &�
7.�$�-'�$��$��T9�ก��
�8�+��ก�&��%(+-0���
����9��ก�h��,���� %(+����.&3(ก�+�&���$�ก
2�กก���	(�#�%	(����=��ก
2 �5�7<ก
2 %(+�
#�%'�(��$�0#�e 

 T1 
T1 ��ก����������$��T��+�.���������ก���(��%(+ก����
���#%)"�%ก�#�9��+�.&
��$�ก $��:��-(#����#��$�ก %(+�.ก(����2+����.&-'�$-��$-���2�กก��3
��.�
�8�+������#��ก'#��.��.&�-��
�9��+�.&�0#� 3,���ก��������#����.& 
�.��.&�-��
�9��+�.&�.�ก(#�'/6#�$��-�0#���$� "+" ��'2+��� 
�.&-'�$-��$-�������ก��3
��.��8�+������#�,�
#�)6�� 

AA 
AA $�-'�$���#��#8$�ก &�
7.�$�-'�$��$��T9�ก���8�+��ก�&��%(+-0� 
��
����9��ก�h��,�$�ก %�#��2����.&3(ก�+�&2�กก���	(�#�%	(����
=��ก
2 �5�7<ก
2 %(+�
#�%'�(��$�0#�e $�กก'#��.��.&�-��
���#�,#9��+�.& 
AAA 

 T2 
T2 3,���ก����������$��T��+�.���������ก���(��%(+ 
ก����
���#%)"�%ก�#�9��+�.&�� %(+$�-'�$��$��T9�ก�� 
�8�+�����++�.��9��+�.&��#�#���92 

A 
A $�-'�$���#�9��+�.&�#8 &�
7.�$�-'�$��$��T9�ก���8�+��ก�&��
%(+-0���
����9��ก�h��,� %�#��2����.&3(ก�+�&2�กก���	(�#�%	(�
���=��ก
2 �5�7<ก
2 %(+�
#�%'�(��$�0#�e $�กก'#��.��.&�-��
���#�,#9�
�+�.&�,�ก'#� 

 T3 
T3 3,���ก����������$�-'�$��$��T9�ก���8�+���� 
�++�.��9��+�.&��#�$�.&��� 

BBB 
BBB $�-'�$���#�9��+�.&	��ก(�� &�
7.�$�-'�$��$��T9�ก���8�+
��ก�&��%(+-0���
����9��ก�h���#������ %�#$�-'�$�#����'�#�ก��
�	(�#�%	(����=��ก
2 �5�7<ก
2 %(+�
#�%'�(��$�0#�e $�กก'#� %(+��2$�
-'�$��$��T9�ก���8�+������#�#��%�(��$0#����&ก.&�.��.&�-��
���#�,#9�
�+�.&�,�ก'#� 

 T4 
T4 3,���ก����������$�-'�$��$��T9�ก���8�+�����++�.����#-#��)����#��%�
�.��.&�-��
���ก	�+�:���#2.�1���
�����
���	"��.��.&�-��
�����������9�
��+ก,(��
�&�� /6#��+����-'�$��$��T9�ก���8�+����)��3,���ก������1� 
�$#�'$-'�$���#�9�ก���	(�#�%	(�ก���8�+����2�ก�ก�(��
�&���	"��ก�(
��
�����#��	�+��5  
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Tris Rating 
   
	����:�8���!!����������6�6ก���?�6�6�6����	���!���?!� 1 ���b��  	����:�8���!!����������6�6���� ��	���!�@ก�� 1 ��  
BB 
BB -'�$���#�9��+�.&�,� &�
7.�$�-'�$��$��T9�ก���8�+��ก�&�� 
%(+-0���
����9��ก�h��#8ก'#��+�.&	��ก(�� %(+2+����.&3(ก�+�& 
2�กก���	(�#�%	(����=��ก
2 �5�7<ก
2 %(+�
#�%'�(��$�0#�e  
-#��)����.��2� /6#���2�#�3(9��-'�$��$��T9�ก���8�+�����,#9� 
�ก�h���#�$#������ 
 

 ��ก2�ก��� ��
�����
��.�ก8��� "%�'1��$�.��.&�-��
�"  (Rating Outlook)  
��0#��+����-'�$�	"��	���)��ก���	(�#�%	(��.��.& �-��
�)��3,���ก������9�
�++	��ก(����0��++�' 1���
�����
��2+�
2����T6�1�ก����#2+�ก
�ก��
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คำจำกัดความ / คำนิยาม :  

โครงการ หรือ โครงการจัดการ หรือ โครงการจัดการกองทุนรวม  

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ี  

กองทุน หรือ กองทุนรวม  

หมายถึง กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้  

หน่วยลงทุน  

หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้  

ชนิดหน่วยลงทุน  

หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ มี 4 ชนิด คือ  

1. ชนิดสะสมมูลค่า (ช่ือย่อ : SCBFIXEDA)  

2. ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : SCBFIXEDR)  

3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : SCBFIXEDD)  

4. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (ช่ือย่อ : SCBFIXEDP)  

หนังสือช้ีชวน  

หมายถึง หนังสือชี้ชวนที่มีรายละเอียดตามที่กำหนด โดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
แบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

บริษัทจัดการ  

หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  

ผู้ดูแลผลประโยชน์  

หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

หมายถึง บุคคลท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทำหน้าท่ีขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

นายทะเบียนหน่วยลงทุน  

หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

วันทำการ  

หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน  

หมายถึง วันทำการตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทำการของกองทุน
หลัก และ/หรือวันทำการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และ/
หรือตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

วันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

หมายถึง ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่กำหนดให้เป็นวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
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มูลค่าหน่วยลงทุน  

หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เมื่อสิ้นวันทำการท่ี
คำนวณ  

ราคาขายหน่วยลงทุน  

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

การแก้ไขราคาย้อนหลัง  

หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง โดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั้งแต่วันท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน  

การชดเชยราคา  

หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ี
ถูกต้องแทนการเพ่ิมหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

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

หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

บริษัทจดทะเบียน  

หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

บริษัทข้ึนทะเบียน  

หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์กรุงเทพ  

ตลาดหลักทรัพย์  

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

สถาบันการเงิน  

หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน  

สมาคม  

หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการการ
ลงทุน  

กลุ่มกิจการ  

หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบ
การเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีการจัดทำงบการเงินรวมให้พิจารณาตาม
สัดส่วนการถือหุ้นท่ีปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดท่ีส่งต่อกระทรวงพาณิชย์  
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ราคาซ้ือ  

หมายถึง ราคาที่กองทุนชำระให้แก่คู ่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ ตาม
ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน  

มูลค่าธุรกรรม  

หมายถึง ราคาซ้ือรวมกับผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน จนถึงวันที่มี
การคำนวณ  

กองทุนรวมอีทีเอฟ (exchange traded fund)  

หมายถึง กองทุนรวมเปิดที่โดยทั่วไปบริษัทจัดการกองทุนรวมจะขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะกับผู้
ลงทุนรายใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง 
และจัดให้มีตลาดรอง (organized market) สำหรับการซ้ือขายหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนใดๆ 

มติพิเศษ 

หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติเสียงข้างมาก 

หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คำอธิบายศัพท์เรื่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายคำย่อและความหมายของคำย่อ รวมถึง
คำศัพท์ที่ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์  

คำศัพท์ คำอธิบายศัพท์ 

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชี
กำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม 

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี ้ ไม่ว่ากองทุน
ดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน 
property และกองทุน infra ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที ่เก ี ่ยวข้องกับโครงสร้างพื ้นฐานของ
ประเทศต่างๆ ซ่ึงได้แก่ 

1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาด
ทุน 

2. กองทุนโครงสร้างพื ้นฐานต่างประเทศที ่จ ัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศซ่ึงมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานตาม 1. ท้ังน้ี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด 
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“กองทุน property” กองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังน้ี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ ้นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“การลดความเส่ียง” การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate) 

2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3. เป็นการลดความเสี ่ยงทั ่วไปและความเสี ่ยงเฉพาะของทรัพย์สินท่ี
ต้องการลดความเส่ียง 

4. สามารถลดความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก” 

ทรัพย์สินดังนี้ 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอ่ืนท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับเงิน
ฝาก  

2. สลากออมทรัพย์ท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

3. สลากออมสินพิเศษท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน  

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงท่ีเป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะท่ีเทียบเคียง
ได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงิน
ต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคยีงได้กบัผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใดๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์” ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด 

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที่จัดทำข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ 

“ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเง่ือนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้  

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังน้ี 

1. ต๋ัวเงินคลัง  

2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.  

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ท่ีกระทรวงการคลังหรือกองทุนฟ้ืนฟู
เป็นผู้มีภาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” ตราสารที ่ม ีร ูปแบบทำนองเดียวก ับตราสารภาคร ัฐไทยที ่ร ัฐบาล
ต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาล
ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่
ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศน้ัน 
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“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ท่ีมีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 

1. มีการรวบรวมคำเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายราย
และผู้เสนอขายหลายราย 

2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการใน
การซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้เสนอซ้ือเสนอขายยินยอม
ท่ีจะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์ 

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์ 

“บลจ.” บล. ที ่ได้ร ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำ
การซ้ือขายได้ใน SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ท้ังน้ี หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้
ถือหุ้นล่าสุด 

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ท้ังน้ี หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้
ถือหุ้นล่าสุด 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที ่มีภาระผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก 
ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซื้อขาย derivatives” ศูนย์ซื้อขายดังนี้ 

1. ศูนย์ซ้ือขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ด้วยสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า 

2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน 
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“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้  

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที ่เกี ่ยวข้องกับโครงสร้างพื ้นฐานซึ่งอยู ่ในรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาด
ทุน 

2. กองทุนโครงสร้างพื ้นฐานต่างประเทศที ่จ ัดต ั ้งข ึ ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานตาม 1. ท้ังน้ี ไม่ว่าจะจัดต้ังในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปอื่นใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที ่เก ี ่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ ่งอยู ่ในรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ ้นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“หุ้นกู้ระยะส้ัน” หุ้นกู้ท่ีมีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ 

“B/E” ต๋ัวแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดังนี้ 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ 

2. ผู้ทำหน้าท่ีบริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนท่ีคู่สัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินท่ีได้รับการประกันความเสี่ยงจากคูสั่ญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งมีภาระผูกพันท่ี
จะต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการ
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ชำระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะ
ได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหน้ีตามที่ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถอืที่จัดทำโดย CRA ซ่ึงเป็นการประเมินความสามารถใน
การชำระหน้ีตามตราสารหรือสัญญา 

“currency risk” ความเส่ียงด้าน FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

“derivatives on organized 
exchange” 

derivatives ที่ซ้ือขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที ่จะใช้ในการ
คำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น 

“DW” ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการท่ี
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั ้งนี ้ ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกอง
ดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื่นใด 

“FX” อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ ่มอนุภูมิภาคลุ ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) 
ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)  

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู ้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับท่ีสามารถลงทุนได้  

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั ่วไปในครั ้งแรก (Initial 
Public Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเช่ือถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

“issuer rating” อันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา 

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 
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“national scale” ม าต รฐานกา รจ ั ดทำ  credit rating ใ น ร ะด ั บท ี ่ ใ ช ้ เ ป ร ี ยบ เท ี ยบ
ภายในประเทศ 

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อม
ผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับ
ทรัพย์สิน ซ่ึงเป็นผลให้กองทุนมีความเส่ียงในทรัพย์สินน้ัน 

“Non-retail MF” กองทุนรวมท่ีมีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซ่ึงอยู่
ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อ ผู้ลงทุนที่มิใช่
รายย่อย กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives 

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

“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซ้ือขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives  

“P/N” ต๋ัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน ซ่ึงได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพย์สิน 

“PVD” กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) 

“regulated market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื ่อสารระหว่างผู้ค้าเพื ่อให้เกิดการเจรจา
ต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับตรา
สารนั้น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะ
ทำนองเดียวกับหลักทรัพย์ 

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities 
Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

“share warrants” ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  
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“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ 
ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศ
น้ัน 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเช่ือเพ่ือ
ธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ี  

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  SCB Fixed Income Fund  

1.3. ชื่อย่อ :  SCBFIXED  

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายคร้ัง  

1.6. การกำหนดอายุโครงการ :  ไม่กำหนด  

1.7. อายุโครงการ : -  ปี -  เดือน -  วัน  

1.8. อายุโครงการถึงวันท่ี (กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : -  

1.9. เง่ือนไข (อายุโครงการ) :  

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติสิ้นสุดลง โดยจะไม่นำกองทรัพย์สิน
ไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการ โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี 
บริษัทจัดการจะดำเนินการดังกล่าวโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สำคัญในกรณีดังต่อไปนี้  

(1) กองทุนรวมมีจำนวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน  

(2) กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเน่ืองจากปัจจัยอ่ืนใดทีท่ำให้
ผลตอบแทนของตราสารท่ีกองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตวัลดลงอย่างมีนัยสำคญั ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ  

(3) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ  

(4) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในและ/หรือต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/
หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนที่ไม่เป็นไปตามท่ีบริษัทจัดการคาดหวัง  

(5) ไม่สามารถสรรหาหรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที ่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนได้โดย
ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว  

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป  

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  
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2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วย
ลงทุนท่ีเสนอขาย :  

2.1. จำนวนเงินทุนของโครงการ : 30,000,000,000.00 บาท  

2.2. เง่ือนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ) :  

1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวน
เงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงการหรือไม่เกิน 750 ล้านบาท (คิดเป็น
จำนวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 75,000,000 หน่วย) ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวน
เงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจำนวนท่ีเพ่ิมอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของ
โครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการ
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

2) บริษัทจัดการนำเงินไปลงทุนต่างประเทศภายใต้วงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอาจตามกฎหมาย และขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน  

อนึ่ง การเพิ่มหรือลด และ/หรือการโอนหรือรับโอนวงเงินรับอนุญาตให้สามารถไปลงทุนในต่างประเทศตาม
เง่ือนไขต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลกระทบถึงจำนวนเงินทุนของโครงการซ่ึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ี
จะดำเนินการโดยไม่ขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน  

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดต้ังกองทุนได้ และ/หรือบริษัทจัดการอาจยุติหรือปิดเสนอ
การขายหน่วยลงทุนครั้งแรกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนได้ รวมถึงในกรณีที่กองทุนระดมทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ไม่เพียงพอต่อการลงทุนในและ/หรือต่างประเทศได้ หรือด้วย
เหตุอื่นใดที่กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
คืนเงินค่าจองซื้อ/สั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู ้จองซื้อ/สั่งซื้อหน่วยลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันยุติการเสนอขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั้งกองทุนแล้วแต่กรณี  

2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 3,000,000,000.0000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท 

2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซ้ือคร้ังแรก :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBFIXEDA มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซ้ือคร้ังแรก 1.00 บาท 

2. SCBFIXEDR มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซ้ือคร้ังแรก 1.00 บาท 

3. SCBFIXEDD มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซ้ือคร้ังแรก 1.00 บาท 

4. SCBFIXEDP มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซ้ือคร้ังแรก 1.00 บาท 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้อ 2.12  
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2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซ้ือคร้ังถัดไป :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBFIXEDA มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป 1.00 บาท 

2. SCBFIXEDR มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป 1.00 บาท 

3. SCBFIXEDD มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป 1.00 บาท 

4. SCBFIXEDP มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป 1.00 บาท 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้อ 2.12  

2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBFIXEDA มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน 1.00 บาท 

2. SCBFIXEDR มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน 1.00 บาท 

3. SCBFIXEDD มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน 1.00 บาท 

4. SCBFIXEDP มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน 1.00 บาท 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้อ 2.12  

2.9. จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBFIXEDA จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่ังขายคืน ไม่กำหนด 

2. SCBFIXEDR จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่ังขายคืน ไม่กำหนด 

3. SCBFIXEDD จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่ังขายคืน ไม่กำหนด 

4. SCBFIXEDP จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่ังขายคืน ไม่กำหนด 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBFIXEDA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 1.00 บาท 

2. SCBFIXEDR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 1.00 บาท 

3. SCBFIXEDD มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 1.00 บาท 

4. SCBFIXEDP มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 1.00 บาท 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้อ 2.12  
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2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBFIXEDA จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 

2. SCBFIXEDR จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 

3. SCBFIXEDD จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 

4. SCBFIXEDP จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

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

2. เพิ่มเติม  

หัวข้อ ปัจจุบันกำหนดข้ันต่ำ 
(บาท) 

สงวนสิทธิปรับเพิ่มได้
สูงสุดไม่เกิน (บาท) 

2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซ้ือคร้ังแรก 1 50,000 

2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซ้ือคร้ังถัดไป  1 50,000 

2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน 1 50,000 

2.10 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ 1 50,000 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือมูลค่าขั้นต่ำข้างต้นในอนาคตได้ 
(ทั ้งนี ้ บริษัทจัดการสามารถเปลี ่ยนแปลงจำนวนหรือมูลค่าสูงสุดดังกล่าวได้หากประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหลัง) โดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวัน
ดำเนินการดังกล่าว (ทั้งนี้ หากในกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันดำเนินการดังกล่าว) โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนน้อยกว่าท่ี
ระบุไว้ข้างต้นได้ เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ เช่น กรณีการทำ
รายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากกองทุนรวมอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของบริษัทจัดการ  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการ
ลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและ
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

เพื่อระดมเงินออมและเงินลงทุนจากประชาชนทั่วไป นิติบุคคล และ/หรือสถาบันต่าง ๆ ไปลงทุนใน ตราสาร
แห่งหนี้ภาครัฐ ตราสารตลาดเงิน ตราสารหนี้ท่ีออกโดยธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ตราสารหน้ีภาค
สถาบันการเงิน ตราสารหน้ีภาคเอกชน เงินฝาก ท้ังในและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุน และ/
หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น  

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหน้ี  
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3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :  

- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing 
Fund) 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนท่ีลงทุนแบบมีความเสี่ยงท้ังในและต่างประเทศ 

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ  

โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV  

วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน  ล้านเหรียญ  

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :   

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

3.6. การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-
Hedging)  

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) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้ีวัด (active 
management)  

3.9. ดัชนีช้ีวัด/อ้างอิง (Benchmark) :   

1.ดัชนีตราสารหน้ีภาครัฐระยะส้ัน (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน (%):30.00 

หมายเหตุ: 

2.ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก
ตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป สัดส่วน (%):20.00 

หมายเหตุ: 

3.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):20.00 

หมายเหตุ: 

4.อัตราดอกเบ้ียอ้างอิง THBFIX สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปีหลังหักภาษี สัดส่วน (%):20.00 

หมายเหตุ: 

5.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 
(%):10.00 

หมายเหตุ: 
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หมายเหตุ: 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการ
เปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตัวช้ีวัดเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อกำหนดของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้
ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน
เวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้  

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน  

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารตลาดเงิน ตราสารหน้ีที่ออกโดยธนาคาร
ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก หรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในและหรือต่างประเทศในสัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละช่วงเวลา รวมถึงอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
portfolio management) และ/หรือการบริหารความเส่ียง เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้
เพ่ิมขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
แฝง (Structured Notes) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse 
Repo) หน่วย CIS ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่กองทุนสามารถ
ลงทุนได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่
เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) และ
กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกันอีก (cascade investment)  

นอกจากนี้ อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-
investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยจะลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน 

ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับ
ความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
(Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน 
โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็นต้น 
เพ่ือคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปล่ียน  

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่
นับช่วงระยะเวลาดังน้ีรวมด้วยก็ได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 

1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียน 
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2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม 

3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพ่ือรอการลงทุน ท้ังน้ี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ 

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  

มีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

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
ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอ่ืน  

ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities) 

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินที ่ระบุในข้อ 13 ซึ ่งมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีครบถ้วน ดังน้ี 

1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเง่ือนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 

1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซ่ึงบริษัทจัดการ
สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาท่ี
สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการ
อันเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพ่ิมเติมจากท่ีกำหนดในข้อ 1. 

2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N 
ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้  

2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.1.2 ธนาคารออมสิน  

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

2.1.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  

2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวน
รวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามท่ีระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 
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2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขเพิ่มเติมดังน้ี 

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

2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินน้ันต้องเป็นทรัพย์สินท่ี
กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกำหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้อง
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนงัสือช้ี
ชวนด้วย 

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

2.2.4 ในกรณีที ่เป็น SN ซึ ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู ้ออก SN 
ดังต่อไปน้ีก่อนการลงทุน 

2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีท่ีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายใน
วันทำการถัดไป  

2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสำคัญให้ผู้ออก SN คำนวณและ
แจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที 

ความในวรรคหนึ่งไม่นำมาใช้บังคับกับกรณีที่เป็น SN ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ 

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS  

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย 

ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังน้ี 

1. กรณีเป็นหน่วย CIS  

1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนท่ี 
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 มีการลงทุนในทรัพย์สินซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกับท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 

1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
single entity limit ของกองทุนนั้น 

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

1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนน้ัน 

(อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives ที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ซึ่งเป็นการเข้าทำ
ธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพ่ือการลดความเส่ียง (non-hedging)) 

1.3 ในกรณีท่ีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากท่ีกำหนดในข้อ 1. 
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2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนท่ี 
1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 

2.2 จดทะเบียนซ้ือขายใน SET 

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2. ธนาคารออมสิน  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย  

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  

10. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.  

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)  

การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังน้ี  

1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ท่ีสามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย  

1.1 ธพ.  

1.2 บง.  

1.3 บค.  

1.4 บล.  

1.5 บริษัทประกันภัย  

1.6 ธปท.  

1.7 กองทุนฟื้นฟู  

1.8 นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน  

1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  

2. ตราสารท่ีใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังน้ี  

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศตอ้งมี credit 
rating อยู่ในอันดับ investment grade  

2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน เป็น
ผู้มีภาระผูกพัน ซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  

2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็น
ตั๋วที่ถึงกำหนดใช้เงินเม่ือทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  
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2.4 B/E P/N หรือศุกูก ท่ีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซ่ึงมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี  

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

2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาท่ี
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังนี้  

2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit 
rating ระยะสั้นดังกล่าวตามท่ี CRA ได้เปรียบเทียบไว้  

2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก  

2.6 ตราสารหน้ีซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนท่ีขึ้นทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหนี้ หรือท่ีมีข้อมูลราคา
ท่ีน่าเช่ือถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังนี้  

2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit 
rating ระยะสั้นดังกล่าวตามท่ี CRA ได้เปรียบเทียบไว้  

2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก  

2.7 ทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพ่ิมเติม  

3. ระยะเวลาการรับชำระหน้ีของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน  

4. ข้อกำหนดเพิ ่มเติมที ่ บลจ. ต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน reverse repo ตามเกณฑ์ที ่สำนักงาน
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 ธนาคารเพ่ือการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย  

1.5 ธพ.  

1.6 บง.  

1.7 บล.  

1.8 บริษัทประกันชีวิต  

1.9 กองทุนส่วนบุคคลท่ีมีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป  

1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  

1.11 นิติบุคคลอื่นตามทีส่ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพ่ิมเติม  
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2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ
หลักทรัพย์ที่ ธปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์  

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดำเนินการดังน้ี  

3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็น
หลักประกันดังนี้  

3.1.1 เงินสด  

3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย  

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

3.1.4 B/E หรือ P/N ท่ี TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใชเ้งินตามต๋ัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกต๋ัวและเป็น
ตั๋วที่ถึงกำหนดใช้เงินเม่ือทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  

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

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

3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.1.6 ตราสารหน้ีท่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.1.7 หนังสือค้ำประกันท่ี ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน  

3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ทีม่ีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ท้ังน้ี ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้  

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF  

3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมี
ผลให้ บลจ. สามารถบังคับชำระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน  

3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตาม
หลักประกันน้ันได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหน้ีตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์น้ันเอง  

3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ท่ีให้ยืม  

3.5 ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด ให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้  

3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น  

3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังน้ี  

3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน  

3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วท่ี
ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเม่ือได้เห็น  

3.5.2.3 P/N ท่ีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซ่ึงมี credit rating อย่างหน่ึงอย่างใดดังนี้  

3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู ่ในอันดับแรก โดยกรณีที ่เป็น issuer rating ต้องเป็น 
credit rating ท่ีได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย  

3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย  
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3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย  

4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเก่ียวกับระบบงาน สัญญายืม
และให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้  

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหน่ึง
หรือหลายอย่างดังนี้  

1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้  

1.2 อัตราดอกเบี้ย  

1.3 อัตราแลกเปล่ียนเงิน  

1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  

1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตามข้อ 1.1 – 1.4 หรือ 1.7  

1.6 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตามข้อ 1.5  

1.7 underlying อ่ืนตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม  

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจบุัน 
(spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นท่ี
ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและ
เปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย  

2. เง่ือนไขการลงทุน บลจ. จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ  

2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้
อย่างชัดเจนในโครงการ  

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี  

2.2.1 derivatives on organized exchange  

2.2.2 OTC derivatives ดังนี้  

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู ่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ่งเป็น ธพ. ธนาคารที ่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซ้ือขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives  

2.3 ในกรณีที ่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื ่อ derivatives สิ ้นสุดลง สินค้านั ้นต้องเป็น
ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าท่ีส่งมอบสินค้าน้ันก็
ตาม  

3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี  

ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังน้ี  

3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือ
ปัจจัยต่าง ๆ ที ่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็น
อิสระ  

3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี  

3.2.1 ดัชนีท่ีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังนี้  
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3.2.1.1 ดัชนีท่ีองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก ≤ 20% ของน้ำหนักทั้งหมด  

3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก ≤ 35% ของน้ำหนักทั้งหมดในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราท่ีกำหนดใน 3.2.1.1  

การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับทองคำหรือ
น้ำมันดิบมาพิจารณา  

3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขครบถ้วนดังน้ี  

3.2.3.1 เป็นดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง  

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

3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งน้ี 
หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.4 มีการแสดงดัชนีนั้นๆ อย่างต่อเนื่องเปน็ประจำทุกวันทำการผ่านสื่อท่ีมีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

3.5 ในกรณีที ่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการท่ี บลจ. แสดงให้
เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม  

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)  

บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุน
อาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และ
เป็นไปตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง  

ในกรณีที่ บลจ. ลงทุนใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่สิ ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การ
ลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives  

บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้  

6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันท่ี 15 และ
วันสุดท้ายของแต่ละเดือน ท้ังนี้ ในกรณีท่ีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่า
ยุติธรรมภายในวันทำการถัดไป  

6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที  

6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เม่ือ บลจ. ร้องขอได้  

7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives  

บลจ. ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขดังนี้  

7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพ่ือการลดความเส่ียงเท่าน้ัน  

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังนี้  

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะ
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ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit 
event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (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 รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระ
ราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั ้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื ่อเกิด credit event ขึ ้นกับ 
obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)  

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู ้ซื ้อประกันความเสี ่ยงของสินทรัพย์
อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมี
ภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน 
และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะ
โอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความ
เสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)  

7.3 ต ้องใช ้ส ัญญามาตรฐานตามที ่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอ่ืนตามท่ีสำนักงานยอมรับ ซ่ึงมีข้อตกลงท่ีมีลักษณะดังน้ี  

7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายอื่น  

7.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที ่ทำให้สิทธิที ่กำหนดไว้ในตราสารหนี ้หรือสัญญาซื ้อขายล่วงหน้าที ่ credit 
derivatives น้ันอ้างอิงเสื่อมเสียไป  

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
ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอ่ืน  

ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการ
ทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ 
IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสาร
ของบริษัทท่ีจัดตั้งและเสนอขายใน GMS  

ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื่นของภาคผนวกน้ี 
ซ่ึงมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีครบถ้วน ดังนี้ 

1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเง่ือนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 

1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

1.3 มีข้อมูลเก่ียวกับตราสารท่ีถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถ
เข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื ่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล 
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2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพ่ิมเติมจากท่ีกำหนดในข้อ 1. 

2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N 
ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้  

2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.1.2 สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  

ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวน
รวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามท่ีระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 

2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขเพิ่มเติมดังน้ี 

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

2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินน้ันต้องเป็นทรัพย์สินท่ี
กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกำหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้อง
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนงัสือช้ี
ชวนด้วย 

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

2.2.4 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นั้นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลท่ี
น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ บลจ. ต้องดำเนินการจัดให้มี
ข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 

2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการคำนวณ เดียวกับที่ใช้ในการ
คำนวณราคาท่ีแสดงในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือดงักล่าว ให้ บลจ. ทุกวันท่ี 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน 
ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการ
ถัดไป 

2.2.4.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสำคัญให้ผู้ออก SN ส่งราคาท่ีเป็น
มูลค่ายุติธรรมของ SN มายัง บลจ. ทันที 

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS  

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายในต่างประเทศ  

ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังน้ี  

1. กรณีเป็นหน่วย CIS  

1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนท่ี 
1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3  

1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศท่ีมีลักษณะดังน้ี 

1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS 
ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE  

1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิก
สามัญของ IOSCO 
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1.2.3 ในกรณีที่ MF หรือ PVD ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ
ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสำหรับกองทุนเพ่ือ
ผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศน้ัน  

1.3 ประเทศท่ีกำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ท้ังน้ี 
ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด 

1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัด
การกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการช่ัวคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุน
ดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซ่ึงเป็นกองทุนรวมทองคำท่ีลงทุนในทองคำ
แท่ง) 

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

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

1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF น้ัน 

(อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives ที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ซึ่งเป็นการเข้าทำ
ธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพ่ือการลดความเส่ียง (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 ท้ังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานโดยก่อนการลงทุน บลจ. 
จะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจำเป็นและค่าธรรมเนียมที่เกี ่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะ
ดังกล่าวไว้ในหนังสือช้ีชวนด้วย 

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากท่ีกำหนดในข้อ 1 

2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนท่ี 
1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 

2.2 จดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE 

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศ หรือตราสารต่างประเทศท่ีเทียบเท่าเงินฝาก  

ต้องเป็นเงินฝากต่างประเทศ หรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก ของผู้รับฝากดังน้ี  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  

3. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 2.  

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนในต่างประเทศ (reverse repo)  

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (securities lending)  

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

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหน่ึง
หรือหลายอย่างดังนี้  

1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้  

1.2 อัตราดอกเบี้ย  

1.3 อัตราแลกเปล่ียนเงิน  

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 อ่ืนตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม  

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจบัุน 
(spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นท่ี
ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและ
เปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย  

2. เง่ือนไขการลงทุน บลจ. จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ  

2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี ่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้
อย่างชัดเจนในโครงการ  

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี  

2.2.1 derivatives on organized exchange  

2.2.2 OTC derivatives ดังนี้  

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจ derivatives ท่ีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE  

2.3 ในกรณีที ่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื ่อ derivatives สิ ้นสุดลง สินค้านั ้นต้องเป็น
ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าท่ีส่งมอบสินค้าน้ันก็
ตาม  

3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี  

ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังน้ี  

3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือ
ปัจจัยต่าง ๆ ที ่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็น
อิสระ  

3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี  

3.2.1 ดัชนีท่ีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังนี้  

3.2.1.1 ดัชนีท่ีองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก ≤20% ของน้ำหนักท้ังหมด  

3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก ≤ 35% ของน้ำหนักทั้งหมดในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราท่ีกำหนดใน 3.2.1.1  
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การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับทองคำหรือ
น้ำมันดิบมาพิจารณา  

3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขครบถ้วนดังน้ี  

3.2.3.1 เป็นดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง  

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

3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งน้ี 
หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย  

3.4 มีการแสดงดัชนีนั้นๆ อย่างต่อเนื่องเปน็ประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

3.5 ในกรณีที ่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการท่ี บลจ. แสดงให้
เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม  

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)  

บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุน
อาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และ
เป็นไปตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง  

ในกรณีที่ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การ
ลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives  

บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้  

6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันท่ี 15 และ
วันสุดท้ายของแต่ละเดือน ท้ังนี้ ในกรณีท่ีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่า
ยุติธรรมภายในวันทำการถัดไป  

6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที  

6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เม่ือ บลจ. ร้องขอได้  

7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives  

บลจ. ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขดังนี้  

7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพ่ือการลดความเส่ียงเท่าน้ัน  

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 ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event 
ข้อตกลงจะส้ินสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name 
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระ
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หนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) 
หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระ
ราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั ้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื ่อเกิด credit event ขึ ้นกับ 
obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)  

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู ้ซื ้อประกันความเสี ่ยงของสินทรัพย์
อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมี
ภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน 
และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะ
โอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความ
เสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)  

7.3 ต ้องใช ้ส ัญญามาตรฐานตามที ่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอ่ืนตามท่ีสำนักงานยอมรับ ซ่ึงมีข้อตกลงท่ีมีลักษณะดังน้ี  

7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายอื่น  

7.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที ่ทำให้สิทธิที ่กำหนดไว้ในตราสารหนี ้หรือสัญญาซื ้อขายล่วงหน้าที ่ credit 
derivatives น้ันอ้างอิงเสื่อมเสียไป  

7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา  

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :  

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื ่น เพื ่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและ
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 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จำกัดอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 

  
ไม่จำกัดอัตราส่วน 

2.2 กรณีม ี credit rating อยู ่ในระดับ investment 
grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35%  

3 หน่วย CIS ตามที่ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 
หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือ
ผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ท้ังน้ี เฉพาะเงินฝากหรือตรา
สารท่ีรัฐบาลเป็นประกัน  

ไม่เกิน 20% 
หรือไม่เกิน 10% เมื ่อเป ็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนา
อยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด 
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5 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี ้
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน SN หรือ 
ศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขา
ของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหน้ี  
< 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 
5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว
ต้องเป็นบุคคลดังนี้ 
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4 ธนาคา ร เพ ื ่ อการ เกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย  
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาว ิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพ ื ่อการส ่งออกและนำเข ้าแห่ง
ประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหนี้  
> 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่
ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
1. 20% หรือ 
2. น้ำหนักของตราสารท่ีลงทุน 
3. ใน benchmark + 5% 
หมายเหตุ : ท ั ้งน ี ้  เพ ื ่อให ้เป ็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี 
ทน. 2/2561เรื ่อง การลงทุนของกองทุน 
(ฉบับที่ 8) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 
เป็นต้นไป บลจ.ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนด
อัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เป็นดังนี้ 
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น ้ ำหน ั กของตราสารท ี ่ ล งท ุนใน 
benchmark + 5% 

6 ทรัพย์สินดังนี ้
6.1 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังน้ี  
6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุ
กูก ท่ีผู้ออกจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ใน
ประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 
6.1.2 ม ี  credit rating อย ู ่ ใ น ร ะด ั บ  investment 
grade 

รวมกันไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใด 
จะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น ้ำหน ักของทร ัพย ์ส ินท ี ่ลงท ุนใน 
benchmark + 5% 
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(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู ้ม ีภาระ
ผ ูกพ ันม ีภ ู ม ิ ลำ เนาอย ู ่ ต ่ า งประ เทศ สามารถ
เลือกใช้credit rating แบบ national scale ซ่ึงเป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด) 
6.1.3 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี 
6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน
ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดย
มีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.1.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหน้ี  
< 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 
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 
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศ
ไทยเป็นสมาชิก 
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะ
ทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 
6.1.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหน้ี  
> 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน ต้องข้ึนทะเบียนหรืออยู่ใน
ระบบของ regulated market 
6.2 ธุรกรรมดังนี ้ ที ่คู ่สัญญามี credit rating อยู ่ใน
ระดับ investment grade 
(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู ้ม ีภาระ
ผ ูกพ ันม ีภ ู ม ิ ลำ เนาอย ู ่ ต ่ า งประ เทศ สามารถ
เลือกใช้credit rating แบบ national scale ซ่ึงเป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด) 
6.2.1 reverse repo 
6.2.2 OTC derivatives 
6.3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 
2 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อ
ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อ
ขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุน
ทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหนว่ย
ดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

7 ทรัพย์สินอื ่นนอกเหนือจากที ่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 
(SIP) 

รวมกันไม่เกิน 5% 
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หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออก
ตราสารหรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange  

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ใน
กลุ ่มก ิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู ่ส ัญญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว  

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ 
อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) น ้ำหน ักของทร ัพย ์ส ินท ี ่ลงท ุนใน 
benchmark + 10%  

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังน้ี ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange  

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ 
P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขา
ในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้
สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังน้ี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งข้ึน 
1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ีกองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มา
จากคู ่ส ัญญาตาม reverse repo หร ือ securities 
lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ท่ีมีอายุโครงการ < 1 ปี ให้
เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน 
คงเหลือ < 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มี
อายุโครงการ > 1 ปี  
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2 
 
 
 
 
 
 
  

ทรัพย์สินดังน้ี 
2.1 B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุน
ได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตรา
สารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไข
ให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA
และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ี
ออกใหม่) 
2.3 เง ินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเง ินฝากที ่ มี
ระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนน้ี 
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และ
กองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N SN เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกิน
อายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการ
ลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมี
อายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)   

รวมกันไม่เกิน 25% 
  
  
  
  
  
  
  
  

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending  ไม่เกิน 25% 

5 
 
 
 
 
 
 
  

total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 
: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)  
แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ศุ
กูก หรือ Basel III ท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ใน
ส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตาม ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)  
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกันไม่เกิน 15% 
  

6 derivatives ดังนี้ 

6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)  

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่  
  

6.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการ
ลดความเส่ียง (non-hedging) 

global exposure limit 

6.2.1 กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน1  
จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุน
ใน derivatives โดยต ้องไม ่เก ิน 100% 
ของ NAV 
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(รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณา
ตามหล ักเกณฑ์ท ี ่สำน ักงานประกาศ
กำหนด) 

6.2.2 ก รณ ี กอ งท ุ น มีกา รลงท ุนแบบ
ซับซ้อน2  
จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุน
ใน derivatives โดยมูลค่าความเสียหาย
สูงสุด (value-at-risk : VaR) ของกองทุน
ต้องเป็นดังนี้ 
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV  
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ 
benchmark 
หมายเหตุ: “การลงท ุนแบบซับซ ้อน” 
หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล ่ ว งหน ้ าท ี ่ ม ี กลย ุทธ ์ แบบซ ั บซ ้ อน 
(complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความ
ซับซ้อน (exotic derivatives) 
(รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณา
ตามหล ักเกณฑ์ท ี ่สำน ักงานประกาศ
กำหนด) 

7 
 
  

ทรัพย์สิน ดังน้ี 
7.1 ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน 
7.2 ตราสาร Basel III 
7.3 derivatives หรือ SN ที่มี underlying เป็นตรา
สารตาม ตามข้อ 7.1 – 7.2 

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20% 
  
  

**หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุนไม่มี
ข้อกำหนดเก่ียวกับ product limit  
1,2 รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานประกาศกำหนด  

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

1 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III 
และ ศุกูก ของผู้ออกรายใดรายหน่ึง  
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหน้ี
ภาครัฐต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทาง
การเง ิน (financial liability)1 ของผู ้ออก
ตราสารรายนั ้น ตามที ่ เป ิดเผยไว้ในงบ
การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทาง
การเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
บัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงิน
ตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูล
หนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มี
การเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีท่ีผู้
ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามท่ี
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เป ิด เผยไว ้ ในงบการเง ินสำหร ับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็น
รายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มี
การยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให ้พ ิ จ ารณา
เป็นรายโครงการ   
1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อน้ีโดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่และมี credit 
rating อย ู ่ ใ น ร ะด ั บต ่ ำก ว ่ า investment 
grade หร ือไม ่ม ี  credit rating ให ้  บลจ. 
ลงทุนเพื ่อกองทุนภายใต้การจัดการของ 
บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที ่ผู ้ออก
ตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตรา
สารท่ีออกโดยบุคคลดังน้ี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย

ธุรกิจสถาบันการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ ื ่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแห่ง ประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง

ประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบ ันการเง ินระหว ่างประเทศที่

ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะ

ทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม ่ เก ิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS 
ท ั ้ ง ห ม ด ข อ ง  MF ห ร ื อ ก อ ง ท ุ น  CIS 
ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนั้น  
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในกรณี
ดังนี ้
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(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มี
ล ักษณะครบถ้วนดังน ี ้  โดยได ้ร ับความ
เห็นชอบจากสำนักงาน 
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จัดต้ังขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นท่ี 
บลจ.เด ียวก ันเป ็นผ ู ้ ร ับผ ิดชอบในการ
ดำเนินการ 

หมายเหตุ : 3 หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสาร
ดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนด
โดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายวา่ด้วยวชิาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที ่เป็นที ่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ 
United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น  
4 รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในคร้ังแรกของผู้ออกตราสาร  

ท้ังนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วน  

1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติท่ี
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัท
จัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้  

(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื ่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ่ทรัพย์สินขาด
คุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที ่เกิดกรณีดังกล่าว 
ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ท่ีบริษัทจัดการ   

(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่
ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันท่ีทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4  

(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ 
จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันท่ี
ทรัพย์สินมีการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำ
การนับแต่วันท่ีเกิดกรณีดังกล่าว  

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้อง
จัดทำรายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบ
ระยะเวลาดังกล่าว  

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการ
ลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม 
บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้  

(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่การลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ท่ีบริษัทจัดการ  
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(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนที่กำหนด  

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน
เป็นสำคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4  

(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภท
ทรัพย์สิน (product limit) สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือต๋ัว
สัญญาใช้เงิน ตามส่วนท่ี 3 ในข้อ 1   

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

(4) เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทำรายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับ
แต่วันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัท
จัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบ
ระยะเวลาดังกล่าว 

ความในวรรคหน่ึงมิให้นำมาใช้กับกองทุนรวมดังต่อไปนี้  

(1) กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน 
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม (กองทุน buy & hold) 

(2) กองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศที ่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที ่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน 
(concentration limit) โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็น
เหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม  

(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนท่ีมีอยู่เดิมน้ัน  

(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค  

4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การ
ลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1 (2) หรือข้อ 2 (3) (ข) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการ
ดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความ
เหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการ
ของบริษัทจัดการในเรื ่องดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู ้ถือหน่วยลงทุนและผู ้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุน ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถอืหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธกีารเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการแทนได้  

ส่วนที่ 6 : การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน  

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 
บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้  

(1) จัดทำรายงานเก่ียวกับการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมท้ังเหตุผลท่ีทำให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนา
รายงานไว้ท่ีบริษัทจัดการ  
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(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการ
เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในข้อ 2  

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 
ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 
90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว  

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผล
ใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และใน
กรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันท่ีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้น
เพ่ิมเติม  

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี  

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  

- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน 

- สิทธิท่ีจะได้รับเงินปันผล 

4.3. รายละเอียดเพ่ิมเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน ช่ือย่อ คำอธิบายเพิ่มเติม 

1. ชนิดสะสมมูลค่า  SCBFIXEDA เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนผ่าน
การเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total 
return) 

2. ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ  SCBFIXEDR เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทน
จากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดย
กองทุนมุ่งหวังที่จะให้ผู้ลงทุนรับรายได้สมำ่เสมอ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

3. ชนิดจ่ายเงินปันผล  SCBFIXEDD เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทน
จากเงินปันผล 

4. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล  SCBFIXEDP เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล 
นิติบ ุคคล สถาบันที ่บร ิษ ัทจ ัดการกำหนดที่
ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total 
return) โดยในเบื ้องต้นบริษัทจัดการกำหนด
ให้บริการเฉพาะผู้ลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
และ/หรือ กองทุนส่วนบุคคล ภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจัดการเท่านั้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทั้งนี้ ในช่วงการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขาย และ/หรือให้บริการ
หน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า (SCBFIXEDA) (หากมีการเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย และ/หรือ
ให้บริการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดเสนอขายโดยจะระบุในหนังสือชี้ชวนในการ
เสนอขายคร้ังแรก)  
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ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หากบริษัทจัดการจะเปิดเสนอขาย และ/หรือให้บริการหน่วยลงทุนชนิดอื่น
เพ่ิมเติมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดเสนอขาย และ/หรือให้บริการ โดยจะระบุในหนังสือช้ีชวน  

บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิเพ่ิมเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง ชนิดหน่วยลงทุนข้างต้นในภายหลังได้ โดยจะ
คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว
ข้างต้น บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10.00 
บาท บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อ
ซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัทจัดการ ในระหว่างเวลาทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ี
ได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ในกรณีท่ีมียอดการจำหน่ายหน่วยลงทุน เท่ากับจำนวนเงินทุนของ
โครงการก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาปิดการเสนอ
ขายและดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม  

กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้หรือผู้ลงทุนตั้งแต่ 2
คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้แต่สำหรับกรณีผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลนั้นผู้
ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้บริการบัญชีร่วมเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดรับซื้อคืน
อัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคลเท่านั้น สำหรับการเปิดให้บริการบัญชีร่วมแก่หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงิน
ปันผลนั้น หากบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) รวมถึง
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิก เปลี่ยนแปลงการให้บริการบัญชีร่วมสำหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุนได้
ภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ซึ่งจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวนและใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญท่ี ผู้
ลงทุนควรทราบ ใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ใบคำขอใช้บริการกองทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทจัดการทุกวันทำการในระหว่าง
เวลาทำการ  
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5.2.2 วิธีการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน  

5.2.2.1 บริษัทจัดการ  

(1) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคำขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอก
ใบคำขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตน
ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
แล้วนำเอกสารดังกล่าว ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ 
ตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด พร้อมท้ังเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินท่ีสั่งซ้ือไปย่ืนท่ีบริษัทจัดการ  

(2) มูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  

5.2.2.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคำขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอก
ใบคำขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบส่ังซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตน
ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
แล้วนำเอกสารดังกล่าว ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ 
ตามที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อไปยื่นที่ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี)  

(2) มูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  

5.2.2.3 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื ่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่สำนกังาน
ของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการ  

5.2.2.4 Tele-bank  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่สำนกังาน
ของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการ  

5.2.2.5 ไปรษณีย์  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ 
สำนักงานใหญ่และสำนักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิม
ให้บริการ  
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5.2.2.6 Internet  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อผ่านบริการอินเตอร์เน็ต โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนและได้ขอใช้
บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่เว็บไซด์ของบริษัทจัดการ 
ภายใต้รายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตท่ี
บริษัทจัดการกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

5.2.2.7 หักบัญชี  

บริษัทจัดการจะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ี
ได้ยินยอมให้หักบัญชีดำเนินการขั้นตอน/วิธีการตามที่บริษัทจัดการกำหนด และได้รับการพิจารณาอนุมัติให้
สามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวได้ เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมในการซ้ือ
หน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามท่ี
ระบุไว้เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหัก
บัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เว้น
แต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น  

5.3 การรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน  

5.3.1 บริษัทจัดการ  

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาเสนอขาย
โดยชำระเป็นเงินสด/เงินโอน หักบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือเช็ค ดราฟต์ ท่ี
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับที่ทำการของบริษัทจัดการที่รับคำสั่งซื้อภายในวันที่สั่งซื้อ
เท่านั้น โดยเช็ค หรือดราฟต์จะต้องลงวันที่เดียวกับวันท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนาม 
"บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด"หรือบัญชีจองซื้อกองทุนอื่นที่บริษัทจัดการอาจกำหนด
เพิ่มเติมได้ในอนาคต เพื่อ (ระบุชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน) และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพ่ือความสะดวกในการติดต่อไว้หลัง เช็ค หรือดราฟต์ ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะออกหลักฐาน
การรับเงินและคำสั่งซ้ือให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นโดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน  

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ในอนาคต 
โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบัญชีดังกล่าวอาจเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อื ่นใด 
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออมทรัพย์ก็ได้ ซ่ึงหากมีดอกเบีย้รับ หรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดข้ึน
ในบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน  

บริษัทจัดการอาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน 
หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชำระ
เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้
ตามหลักเกณฑ์/เง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น  

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของ
การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในวัน
ดังกล่าวโดยการรับชำระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสำคัญ  

(2) การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้เต็มจำนวน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะนำเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้นจาก
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เงินดังกล่าว (ถ้ามี) เข้าบัญชี "กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้" ซึ่งเป็นบัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีออม
ทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน หรือบัญชีอื ่นที่บริษัทจัดการอาจกำหนด
เพ่ิมเติมได้ในอนาคต ภายใน 5 วันทำการนับต้ังแต่วันปิดการเสนอขายคร้ังแรก  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีน้ีได้ในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการ
แก้ไขโครงการ  

(3) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซ้ือ
นั้นและแจ้งให้ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท์  

(4) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหน้ีกับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนญุาต
เป็นอย่างอ่ืน  

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน/ใบยืนยันการซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการนับต้ังแต่วันจดทะเบียนกองทุน 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น  

(6) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืน
เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ  

(7) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซ้ือหน่วยลงทุน
ของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

5.3.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายในระยะเวลาเสนอขายโดยชำระเป็นเงินสด/เงินโอน หักบญัชี
เงินฝากธนาคารตามที่บริษัทจัดการกำหนด เช็ค ดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับ
สำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่รับคำสั่งซื้อภายในวันที่สั่งซื้อเท่านั้นในกรณีท่ี
ทำการสั่งซื้อเป็นเช็คหรือดราฟต์ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่เดียวกับ
วันที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด” และในกรณีที ่สั ่งซื ้อเป็นเช็ค หรือดราฟต์ผ่าน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่น ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อและขีดคร่อม
เฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด”ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวันและ/หรือ
บัญชีออมทรัพย์ท่ีบริษัทจัดการได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ และระบุช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพ่ือความสะดวกในการติดต่อไว้หลัง เช็ค หรือดราฟต์ ท้ังน้ี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนจะออกหลักฐานการรับเงินและคำสั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นโดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน  

บริษัทจัดการอาจเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวข้างต้นไดใ้นอนาคต โดย
ไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบัญชีดังกล่าวอาจเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อื่นใด ประเภท
บัญชีกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออมทรัพย์ก็ได้ ซ่ึงหากมีดอกเบ้ียรับ หรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดข้ึนในบญัชี
จองซ้ือหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน  

บริษัทจัดการอาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน 
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หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชำระ
เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้
ตามหลักเกณฑ์/เง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น  

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของ
การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในวัน
ดังกล่าวโดยการรับชำระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสำคัญ  

(2) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้เรียกเก็บเงินค่า
สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เต็มจำนวนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะนำเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีได้รับจากผู้ส่ังซ้ือหน่วย
ลงทุนและดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) เข้าบัญชี "กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้" ซ่ึงเป็น
บัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน หรือบัญชีอื่นท่ี
บริษัทจัดการอาจกำหนดเพ่ิมเติมได้ในอนาคต ภายใน 5 วันทำการนับต้ังแต่วันปิดการเสนอขายคร้ังแรก  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีน้ีได้ในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการ
แก้ไขโครงการ  

(3) ในกรณีท่ีเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะ
ดำเนินการยกเลิกรายการส่ังซ้ือน้ันและแจ้งให้ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท์  

(4) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนญุาต
เป็นอย่างอ่ืน  

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน/ใบยืนยันการซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น  

(6) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืน
เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ  

(7) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซ้ือหน่วยลงทุน
ของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

5.3.3 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม โดยมีวิธีการรับชำระและการเก็บ
รักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

5.3.4 Tele-bank  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยมีวิธีการรับชำระและการเก็บ
รักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

5.3.5 ไปรษณีย์  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์โดยมีวิธีการรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

 

 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ี 
 

42 

 

5.3.6 Internet  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ระบุไว้ในการขอใช้บริการกองทุน หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกคำ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
อาจทำการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ  

5.3.7 หักบัญช ี 

บริษัทจัดการจะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ี
ได้ยินยอมให้หักบัญชีดำเนินการขั้นตอน/วิธีการตามที่บริษัทจัดการกำหนด และได้รับการพิจารณาอนุมัติให้
สามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวได้ เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมในการซ้ือ
หน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามท่ี
ระบุไว้เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหัก
บัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เว้น
แต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น  

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวิธีการตามข้อ 5.2.2 และ 5.3 ได้ โดยบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ 
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงาน
ใหญ่และสำนักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ 
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารเสนอขาย ให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมใหบ้ริการ ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

5.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน  

การเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณา
จัดสรรยอดการจัดจำหน่ายให้กับแต่ละสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแยก
จากกัน โดยแต่ละสำนักงานสาขาจะจัดสรรให้กับผู้สั่งซ้ือโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน”  

ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนเหลือหลังจากวันเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีท่ี
สั่งซื้อพร้อมกัน และมีจำนวนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือ
ท้ังหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามท่ีสั่งซ้ือ หลังจากท่ีบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว  

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทจัดการมี
สิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง
หรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  

(ก) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และ/
หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ไม่
ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ย่ืนเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซ่ึงมีรายละเอียดตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็น



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ี 
 

43 

 

ช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ  

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของ
บริษัทจัดการ  

5.5 การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีท่ี
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เนื่องจากจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มี
การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุน
ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือกรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อ
การบริหารจัดการกองทุน และ/หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถนำเงินไปลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะยุติการจำหน่ายหน่วย
ลงทุนและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับต้ังแต่วันถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุน ซ่ึงบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุนจะชำระเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืน
ให้แก่ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนหรือนำเข้าบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 
(มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดท่ีบริษัทจัดการได้มีการกำหนดเพ่ิมเติมภายหลัง ประเภทเดินสะพัดหรือ
ออมทรัพย์ ซ่ึงได้ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัท
จัดการเห็นควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลานั้นได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะ
ชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลานั้นให้ผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนด้วย  

5.6 ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน  

5.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต  

5.6.2 เพ่ือประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลย
พินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึง
ปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มี
ขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

5.6.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับ
หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้
เกิดความเสี่ยงทางกฏหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  
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6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะเร่ิม
เปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ภายใน 1 เดือนนับแต่วันจดทะเบยีน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังกล่าวโดยจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ ผู้ลงทุน
สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ในวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้ หรือผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 
คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้แต่สำหรับกรณีผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลนั้น ผู้
ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้บริการบัญชีร่วมเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดรับซื้อคืน
อัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคลเท่านั้น สำหรับการเปิดให้บริการบัญชีร่วมแก่หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงิน
ปันผลน้ัน หากบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะ
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิก เปลี่ยนแปลงการให้บริการบัญชีร่วมสำหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ได้ภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ซึ่งจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

6.2.1 วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(ก) ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ท่ี
บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ และ
สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท้ังน้ี ผู้ส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัทจัดการ
กำหนด โดยให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ี
คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

บริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจจะ
ลงทุน  

(ข) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนด โดยกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบคำขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอกใบคำขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) 
และ/หรือใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือแบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอ่ืน
ใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน แล้วนำเอกสารดังกล่าว ซ่ึงผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุน
ได้ลงนามไว้แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมทั้งเงินค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนเต็มจำนวนไปยื่นท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
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(ค) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด/เงินโอน หักบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ตามที่บริษัทจัดการกำหนด เช็ค ดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันสั่งซื้อในเขตหักบัญชีเดียวกับ
สำนักงานที่รับคำสั่งซื้อเท่านั้น ในกรณีที่ทำการสั่งซื้อเป็นเช็คหรือดราฟต์ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 
(มหาชน) ผู้สั่งซ้ือจะต้องลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีสั่งซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนาม “ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จำกัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด” และในกรณีท่ี
สั่งซื้อเป็นเช็ค หรือดราฟต์ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่น ผู้
สั ่งซื้อจะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม"บัญชีซื้อกองทุน บลจ.ไทย
พาณิชย์ จำกัด" ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวันและ/หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้
หลัง เช็ค หรือดราฟต์ ท้ังนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะออก
หลักฐานการรับเงินและคำส่ังซ้ือให้แก่ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นโดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน  

(ง) ในกรณีท่ีผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ หรือคำส่ังหักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารตามที่บริษัทจัดการกำหนด ภายหลังกำหนดเวลารับฝากเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแต่
ละสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อ หรือในกรณีท่ีเช็ค หรือดราฟต์ 
หรือคำสั่งหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัท
จัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคา
ขายหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ ส้ินวันทำการท่ีเรียกเก็บเงินได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้  

(จ) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระ
เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหน้ีกับบริษัทจัดการไม่ได้  

(ฉ) การสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยเช็คหรือดราฟต์จะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน ได้เรียกเก็บเงินค่าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนได้เต็มจำนวนแล้ว ในกรณีท่ีเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะดำเนินการยกเลิก
รายการส่ังซ้ือน้ัน และแจ้งให้ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนทราบ  

(ช) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีรับการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้รับใบส่ัง
ซ้ือหน่วยลงทุน และเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว จะมอบหลักฐานการรับเงินและคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  

(ซ) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืน
เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ  

(ฌ) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน และ
ใบกำกับภาษีสำหรับคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 
7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของ
วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น  

(ญ) การเพ่ิมจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้ว จะทำในวันถัดจากวันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวน
นั้น  

(ฎ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่ บริษัท
จัดการเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อหน่วย
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ลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

6.2.2 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื ่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดย
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

6.2.3 Tele-bank  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดย
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

6.2.4 ไปรษณีย์  

บริษัทจัดการอาจรับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษทัจัดการ
กำหนด ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

6.2.5 Internet  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

(ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ต สามารถขอใช้บริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนจะสามารถทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (Client No.) ท่ี
จะใช้ซื ้อขายหน่วยลงทุนได้มากกว่า 1 หมายเลข ตามเงื ่อนไขและวิธีการที ่ธนาคารกำหนดไว้ในการ
ให้บริการ  

(ข) เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตจากธนาคารแล้วผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนจะสามารถทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนได้โดยปฏิบัติตามเง่ือนไขและวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ส่ังซ้ือ
หน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกำหนดไว้ดังกล่าว  

เนื่องจากบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเป็นบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่ง ผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคาร จะสามารถใช้บริการอื่นๆ ที่ธนาคาร
ให้บริการอยู่แล้ว นอกเหนือจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ดังนั้นผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิาร
ทางอินเตอร์เน็ต อาจมีภาระที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด  

(ค) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตได้ในวันทำการซ้ือ
ขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดโดยให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำ
การซื้อขายนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซ้ือขายซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว  

(ง) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนที่ได้ระบุไว้ในการขอใช้บริการกองทุน หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกคำสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจทำการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ  

(จ) การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนด
โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำรายการ อนึ่ง วงเงินดังกล่าวเป็นวงเงินที่แยกต่างหากจากวงเงินโอนผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตปกติของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่มีอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
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(ฉ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่กับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้  

(ช) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้ หาก
ได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีท่ีพิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิด
จากระบบงานที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิดพลาด และ
แก้ไขเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้  

(ซ) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) 
ให้แก่ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
อนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอ่ืน  

(ฌ) การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะทำในวันทำการถัดจากวันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น 
โดยผู้สั ่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามผลการทำรายการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ในวันทำการถัดไป  

(ญ) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

(ฎ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

6.2.6 หักบัญช ี 

บริษัทจัดการจะรับคำส่ังซ้ือหน่วยลงทุน โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด ซ่ึง
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะใช้บริการการหักเงินจากบัญชีเงินฝากสามารถติดต่อบริษัทจัดการ 
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยกรอกรายละเอียด
ต่างๆในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมในการซ้ือ
หน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามท่ี
ระบุไว้เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหัก
บัญชีเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน  

6.2.7 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Planning Order)  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กำหนด ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการขายหน่วยลงทุนตามข้อ 6.2 ได้ โดย
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลัง
ได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ี
ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งน้ี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ก่อนการเริ่มให้บริการดังกล่าว หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วันก่อนการเริ ่มให้บริการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

- การจัดสรรหน่วยลงทุน  
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ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามท่ีสั่งซื้อหลังจากท่ีบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว  

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทนุท่ี
ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโครงการจัดการกองทุนรวมจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ "สั่งซ้ือก่อน ได้ก่อน" ในกรณีท่ีสั่งซ้ือพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะจัดสรรให้กับรายใดรายหนึ่งได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวน
สิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ชื่อเสียง ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือท้ังหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับการจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมและได้จดทะเบียนเพิ่มวงเงินลงทุนกับสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มเติมนั้น เพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 
เพ่ือสิทธิในการซ้ือหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในลำดับก่อนได้  

- การกำหนดเวลาและราคาขายหน่วยลงทุน  

(1) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  

(ก) การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น. 
สำหรับบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเร่ิมให้บริการ – 16.00 น. ในวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน
ท่ีบริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ัน ในราคา
ขายหน่วยลงทุนที ่คำนวณได้ ณ สิ ้นวันทำการซื ้อขายหน่วยลงทุน ซึ ่งเป็นราคาที่ร ับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว  

(ข) การทำรายการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ในวันทำการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด 
หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำการซื้อขาย
หน่วยลงทุน ให้ถือเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายครั้งถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ี
คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนคร้ังถัดไปนั้น  

(2) กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่นอกเหนือจาก (1)  

(ก) การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนท่ี
บริษัทจัดการกำหนด ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นราคา
ท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ข) การทำรายการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน ในวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกำหนด แต่เป็นรายการ
นอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำการที่บริษัท
จัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการ
ซ้ือขายหน่วยลงทุนคร้ังถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนคร้ัง
ถัดไปนั้น  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำรายการตามข้อ 6.4 ได้ กรณีเปลี่ยนแปลง
เวลาทำรายการอาจเป็นระยะเวลาที่มากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาที่ระบุไว้ในโครงการ แต่ทั้งนี้จะไม่น้อยกว่า
เวลา 12.00 น. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะ
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
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(ถ้ามี) อีกทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

- ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน  

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู ้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต  

(2) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลย
พินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึง
ปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มี
ขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับ
หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิด
ความเส่ียงทางกฏหมายหรือต่อช่ือเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

6.3. การสั่งซ้ือหน่วยลงทุน :  

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  

7. การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  

บริษัทจัดการจะเร่ิมเปิดรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยจะเร่ิมเปิดรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังกล่าวโดยจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้
ในวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด  

7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 

- แบบอัตโนมัติ 

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  

- การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน  

• ชนิดสะสมมูลค่า : มี  

• ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ : มี  
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• ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี  

• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล : มี  

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

7.4.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ท้ังน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนท่ี
บริษัทจัดการกำหนด ในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็น
ราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(2) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น  

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ของบริษัทจัดการให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้อง โดยเป็นจำนวนเงินหรือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยมีมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนตามที่บริษัทจัดการกำหนด และนำไปยื ่นที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เพื่อเป็น
หลักฐาน  

(4) ในกรณีที่จำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนนั้นมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน  

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่บริษัทจัดการ และการขายคืนดังกล่าวเป็นผลใหห้น่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่าท่ี
บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดใน
รายการดังกล่าว  

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อม
ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับคา่ธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน 
ทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(6) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเปดิไวกั้บธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชยอ่ื์น 
ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนหรือจัดส่งเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ ส่ัง
จ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ท้ังนี้ ภายใต้เง่ือนไขที่ระบุในข้อ 10  

(7) ในกรณีที่ผู ้ถือหน่วยลงทุนได้ยื ่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่
สามารถรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตาม
ข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลกิคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน
ใดที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี 
การยกเลิกคำส่ังขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน  

(8) การลดจำนวนหน่วยลงทุนท่ีรับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือวันท่ี
คำนวนราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี  
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(9) ในกรณีท่ีกองทุนรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนได ้และผู้ถือหน่วย
ลงทุนท่ีสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงท่ีจะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน
เงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนดไว้ในข้อ 9  

7.4.2 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดย
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

7.4.3 Tele-bank  

บริษัทจัดการอาจรับคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดย
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

7.4.4 ไปรษณีย์  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
จัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการโดยประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

7.4.5 Internet  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ต สามารถขอใช้บริการธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
สามารถทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (Client No.) ที่จะใช้ซ้ือ
ขายหน่วยลงทุนได้มากกว่า 1 หมายเลข ตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีธนาคารกำหนดไว้ในการให้บริการ  

(2) เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตจากธนาคารแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะสามารถทำการสั่งขายหน่วยลงทุนได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่า ผู้ถือหน่วย
ลงทุนยอมรับและผูกพันตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกำหนดไว้ดังกล่าว  

เนื่องจากบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเป็นบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ตกลงใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารจะสามารถใช้บริการอื่น ๆ ที่ธนาคารให้บรกิารอยู่
แล้วนอกเหนือจากการสั่งขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ดังน้ันผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีขอใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต 
อาจมีภาระที ่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี ่ยวเนื ่องกับการใช้บริการธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ต ตามอัตราท่ีธนาคารกำหนด  

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการส่ัง
ขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซ้ือ
ขาย ซ่ึงเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวทำการขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาทำการอื่นๆ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น  
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(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินที่มีมูลค่าข้ันต่ำตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
โดยไม่จำกัดจำนวนคร้ังในการทำรายการ  

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่า ตามท่ี
บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดใน
รายการดังกล่าว  

(6) ในกรณีท่ีจำนวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน โดยผ่านบริการธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นั ้น มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าท่ี
ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น  

(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนคงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนพร้อม
ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอ่ืน 
และชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตามเลขท่ีบัญชีท่ีผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน ท้ังน้ี ภายใต้เง่ือนไขท่ีระบุไว้ในข้อ 10  

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตท่ีปรากฏอยู่กับธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการท่ีสมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้  

(8) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 
หากได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผดิพลาดท่ี
เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิดพลาดและ
แก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้  

(9) การลดหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสอบถามผลการทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ในวันทำการถัดไป  

(10) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนดไว้ในข้อ 9  

- การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ  

• ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี  

• ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ : มี  

• ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี  

• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล : ไม่มี  

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 คร้ัง 
โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้
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บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว ท้ังน้ี การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง  

(2) การพิจารณาจำนวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากผลตอบแทน จากการ
ลงทุน และ/หรือเงินต้น  

(3) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นโดยนำเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุน
ต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) หรือกองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุนรวมตลาด
เงินที่บริษัทจัดการกำหนด หรือกองทุนรวมอื่นตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนที่รองรับ
จะเป็นไปตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
รายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

(5) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็น
เกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในวันทำรายการรับซ้ือคืนอัตโนมัติ จน
ทำให้หน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการทำรายการรับซ้ือคืนอัตโนมัติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ทำรายการรับซ้ือคืนอัตโนมัติหน่วยลงทุนคงเหลือทั้งหมด โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดเหตุการณ์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังน้ี  

(ก) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถูกคำส่ังยึดหรืออายัดหน่วยลงทุนโดยผู้ท่ีมีอำนาจตามกฎหมาย บริษัทจัดการจะ
ไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ถูกคำสังยึดหรืออายัด
ดังกล่าวเท่านั้น  

(ข) กรณีที่หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนติดภาระจำนำอยู่ บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งน้ีเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนท่ีติดภาระจำนำดังกล่าวเท่านั้น  

(ค) กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งนั้นๆ เป็นประโยชนต่์อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกความเห็นชอบให้ส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นได้ เว้นแต่บริษัท
จัดการเห็นว่าเหมาะสมและอนุญาตเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย  

ในกรณีวันท่ีกำหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ันตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือตรงกับวันหยุด
ของประเทศท่ีกองทุนลงทุน (กรณีท่ีมีการลงทุนในต่างประเทศ)หรือเป็นวันท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
มีคำสั่งให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป  

อน่ึง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและ/หรือ ความถ่ีในการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ 7.3 และ ข้อ 7.4 ได้ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกำหนด โดยถือ
ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ความถี่ในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ดังกล่าว หากในกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการดำเนินการ
ดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  
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7.5. ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน :  ทุกวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน  

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  

- การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในช่วงเวลาที่บริษัทจดัการ
กำหนด  

- การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ  

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง การพิจารณาจำนวนเงินและจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จาก
ผลตอบแทนจากการลงทุน และ/หรือเงินต้น โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอันโนมัติตรงกับวันหยุดของวันทำ
การของบริษัทจัดการ หรือวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุน หรือวันหยุดทำการของประเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) ให้เลื่อนวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นไปเป็นวันทำการ
ถัดไป การดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติที่มี
รายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งน้ี 
บริษัทจัดการจะนำเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทย
พาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) หรือกองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุนรวมตลาดเงินที่บริษัทจัดการ
กำหนด หรือกองทุนรวมอื่นตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนที่รองรับจะเป็นไปตามท่ี
บริษัทจัดการกำหนด  

7.6.1 การกำหนดเวลา และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

- การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน  

(1) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  

(ก) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น. 
สำหรับบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 16.00 น.ในวันทำรายการซื้อขายหน่วย
ลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุน ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ข) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) 
ในวันทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัท
จัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำการท่ีบริษัทจัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำ
รายการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนคร้ัง
ถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ ส้ินวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนคร้ังถัดไปน้ัน  

(2) กรณีติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอ่ืนท่ีนอกเหนือจาก (1)  

(ก) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึง
เวลา 15.30 น. ในวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการส่ังขายคืนหน่วย
ลงทุนของวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการกำหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำ
การซื้อขายหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ข) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด แต่เป็น
รายการนอกเหนือจากช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวนัทำการท่ี
บริษัทจัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ให้ถือเป็นรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของ
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วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย
หน่วยลงทุนคร้ังถัดไปน้ัน  

- การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ  

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำรายการตามข้อ 7.5 และข้อ 7.6 ได้ กรณี
เปล่ียนแปลงเวลาทำรายการอาจเป็นระยะเวลาท่ีมากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาที่ระบุไว้ในโครงการ แต่ท้ังน้ีจะไม่
น้อยกว่าเวลา 12.00 น. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนท่ัวไปทราบถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีท่ี
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะ
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) อีกทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับวัน/ระยะเวลาในการส่งคำสั่งขายคืน
ล่วงหน้าเพิ่มเติมในอนาคต โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) อีกทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

7.9. รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

7.9.1. การชำระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบยีนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ตาม
เลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็นเช็ค ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จำกัด (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในคำขอใช้บริการกองทุน หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทจัดการกำหนด ท้ังนี้ภายใต้เง่ือนไขท่ีระบุไว้
ในข้อ 10  

8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

8.1. ช่องทางการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพ่ือซ้ือหน่วย
ลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 
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โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ภายหลังหักค่าธรรมเนียม
การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วนำไปชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง  

บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่น (กองทุนต้นทาง) ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการมายังกองทุนนี้ได้ (กองทุนปลายทาง) โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกำหนด

ท้ังนี้ บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุน
เดียวกันได้ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

(1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) หรือเรียกว่า “การ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)” โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนอื่นๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน ต้นทาง) 
ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำมาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี 
(กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพี่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้ในช่วงระยะเวลา
เสนอขายครั้งแรก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในข้อ 5 “การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก” หรือใน
ระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี ซึ่งเป็นไปตาม
เง่ือนไขที่ระบุไว้ในข้อ 6 “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการ
อาจกำหนดเพ่ิมเติม  

(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยจำนวน
ที่เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจ
พิจารณายกเว้นข้อกำหนดมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่
บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน  

(ค) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้า (SWITCHING IN FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะซ้ือหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี้ โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิก
กองทุนอ่ืนๆภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อนำมาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง  

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) หรือ
เรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)” โดยนำเงินบางส่วนหรือท้ังหมดท่ีได้จากการ
ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพ่ือนำไปชำระค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนอ่ืนๆ ซ่ึงอยู่ภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการเอง (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันและเวลาที่บริษัท
จัดการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” 
และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพ่ิมเติม  

(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วย
จำนวนที่เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ำ/จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ซ่ึง
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน” เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน  

(ค) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจำนวนที่ได้ทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี้ ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไม่เพียงพอท่ีจะนำไปซ้ือหน่วยลงทุน
ของกองทุนอื่นๆ (กองทุนปลายทาง) ตามมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางนั ้นๆ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางดังกล่าว  
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(ง) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏ
อยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน  

(จ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออก (SWITCHING OUT FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง)  

หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาท่ีบริษัทจัดการเปิดรับคำส่ัง
ซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด 
หรือการทำรายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว  

อน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือ
หยุดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่ได้รับประโยชน์หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการ
พิจารณาเห็นว่าการไม่ทำการสับเปล่ียนหรือหยุดการสับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและ/หรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือยกเลิกผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
และ/หรือช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเง่ือนไข/วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น
ได้ในภายหลัง โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการดำเนนิการ
ดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หลักเกณฑ์
ข้างต้นด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน  

8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ 
โดยติดต่อที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท
จัดการ (ถ้ามี) ซ่ึงสามารถรับคำส่ังซื้อหรือขายหน่วยลงทุน หรือเป็นผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว หรือทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือวิธีอื่นๆ ที่บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่เป็นการให้บริการโดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

(1) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(ก) ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื ่นความประสงค์ในการสับเปลี ่ยนหน่วยลงทุนได้ที ่บริษัทจัดการหรือ 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทุกวันและเวลาทำการท่ีกำหนดให้เป็นวันทำการซื้อขาย
หน่วยลงทุน ในราคาหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้
บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน  

(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของบริษัทจัดการให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้อง โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนเงิน หรือจำนวนหน่วย
ลงทุนท่ีจะออกจากกองทุนต้นทางและช่ือกองทุนปลายทางท่ีต้องการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และนำไปยื่น
ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซ่ึงบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
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ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน  

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

(จ) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคำ
ขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่
ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน  

(ฉ) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดในรายการดังกล่าว  

(ช) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม่
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการ
ตามข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการที่บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการก่อน  

(ซ) ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) 
การลดจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี) ที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี) จะทำภายใน 4 วันทำการถัดจากวันที่ทำการซ้ือขายหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนจำนวนนั้นหรือวันที่คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นได้ 
แล้วแต่กรณี  

ในกรณีที่เป็นการสับเปล่ียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) การลดจำนวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุน
ต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนปลายทางจะทำภายใน
วันทำการถัดจากวันท่ีทำการซ้ือขายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจำนวนน้ัน  

(ฌ) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถเพิกถอนคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการได้ทำการ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ  

(ญ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามท่ี
บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำส่ัง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หลักเกณฑ์
ข้างต้นด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน  

(2) Tele – bank  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยมีวิธีการรับชำระและ
การเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

(3) Internet  
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(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
สามารถขอใช้บริการดังกล่าวได้ ภายใต้เงื ่อนไขที่ระบุไว้ใน ข้อ 6.2.5 "วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)" และข้อ 7.4.5 "วิธีการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)"  

(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้
บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและการส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน  

(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้โดยไม่จำกัดจำนวนคร้ังในการทำรายการ อน่ึงวงเงิน
ดังกล่าวเป็นวงเงินที่แยกต่างหากจากวงเงินโอนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตปกติของผู้ถือหน่วย
ลงทุนท่ีมีอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดในรายการดังกล่าว  

(ง) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ี
ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน  

(จ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่กับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้  

(ฉ) ผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
ไม่ได้ หากได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิด
พลาดที่เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิดพลาด
และแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้  

(ช) ในกรณีที่เป็นการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ การลด
จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางจะทำภายใน 4 วันทำการถัดจากวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นหรือวันที่คำนวณราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี  

ในกรณีที่เป็นการสับเปล่ียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) การลดจำนวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุน
ต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนปลายทางจะทำภายใน
วันทำการถัดจากวันท่ีทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น  

ท้ังนี้ ผู้สับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะสามารถสอบถามผลการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ในวันทำการถัดไป  

(ซ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม่
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตาม
ข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการที่บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน 

(ฌ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามท่ี
บริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำส่ัง
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สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หลักเกณฑ์
ข้างต้นด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน  

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไวใ้นข้อ 
8.1 และ ข้อ 8.2 โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเปลี่ยนแปลงการให้บริการดังกล่าว หากในกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าว
บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

8.3 การดำเนินการเมื่อมีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  

นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลือของกองทุนต้นทาง และ กองทุน
ปลายทางของบริษัทจัดการ ใบยืนยันการสับเปลี ่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) พร้อมใบกำกับภาษีสำหรับ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำ
ขอใช้บริการกองทุนรวมภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ท้ังน้ี ภายใต้เง่ือนไขท่ีระบุในข้อ 10 เว้น
แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอ่ืน  

กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หลักเกณฑ์
ข้างต้นด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน  

8.4 การกำหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  

(1) การกำหนดเวลาในการรับคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ี
บริษัทจัดการกำหนดได้ตามวันและเวลาการท่ีสอดคล้องกับการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ใน
ข้อ 6 และข้อ 7 ตามลำดับ  

(ก) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร 
หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดในวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ให้ถือว่าเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่าน เคาเตอร์
ธนาคาร หากทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดในวันทำการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือทำรายการในวันหยุด ให้ถือว่าเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ถัดไป ทั ้งนี ้ ผู ้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถทำรายการสับเปลี ่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตนอกเหนือจากช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

(ข) กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่นอกเหนือจาก (ก) 
การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด ในวันทำการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้ถือเป็น
รายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น และหากทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจาก
ช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดในวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือทำรายการในวันหยุด ให้ถือว่าเป็น
รายการของวันทำการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนถัดไป  

(2) ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
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(ก) กรณีกองทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวัน
ทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

(ข) กรณีกองทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำ
การซื้อขายท่ีบริษัทจัดการกำหนด ท้ังน้ี วันทำการซ้ือขายดังกล่าวจะเปน็วันทำการก่อนวันท่ีกองทุนได้รับเงิน
จากกองทุนต้นทาง ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้
ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

ในกรณีท่ีเป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

(ก) กรณีหน่วยลงทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ 
สิ้นวันทำการที่มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หักด้วย
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

(ข) กรณีหน่วยลงทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ 
ณ สิ้นวันทำการที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

8.5 การเปล่ียนแปลงกำหนดเวลาและราคาขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.4 และ/หรือเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
กำหนดการ วิธีการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยไม่ขัดกับรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ ในการดำเนิน
ดังกล่าวบริษัทจัดการคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปล่ียนแปลง 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. เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา 
บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
ซ่ึงจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

8.6.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสับเปล่ียนดังกล่าว
ขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ 
ทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฏหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  
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9. การชำระค่ารับซ้ือคืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน :  

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
ได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลง
รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้
ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอื่นใดที่เป็นไปตาม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดข้ันตอนการดำเนินการต่อไป ซ่ึง
ขั้นตอนท่ีกำหนดต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย  

10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีท่ีกำหนดไว้ ซ่ึงต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรือ  

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ 
ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  

(2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป 
และคิดเป็นอัตราต้ังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  

(3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องน้ันต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์
ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการ
จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้ 

(ก) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือ่นกำหนดการชำระค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบเร่ืองดังกล่าวด้วยวิธีการ
ใดๆ โดยพลัน  

(ค) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการ
เลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสำนักงานโดยพลัน ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะมอบหมายใหผู้้ดูแลผลประโยชน์
ดำเนินการแทนก็ได้  

(ง) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนั ้น โดยชำระค่าขายคืนแก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน
ตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง  
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11. การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามส่ัง :  

11.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท่ี
ได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีท่ีกำหนดไว้ ซึ่งไม่เกิน
กว่ากรณีดังต่อไปนี้  

(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซ้ือขายได้ตามปกติ  

(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  

ทั้งนี้ การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำส่ัง
ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) สามารถกระทำไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจาก
สำนักงาน  

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี
เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ  

(ก) ตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกต ิท้ังน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุน
รวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนรวม  

(ข) มีเหตุการณ์ท่ีทำให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ 
ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้  

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ันๆมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังต่อไปนี้  

1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ่ยวกับ การป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  

3. การกระทำท่ีเป็นการปฏิบัติตามคำส่ังเกีย่วกบัการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสำคัญ  

(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้
การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของ
เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุน
ของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์
และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุนและการเป็นผู้จดัการเงินทุนสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้าซ่ึงให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 

(6) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพ่ือเลิกกองทุน ท่ีระบุไว้ในข้อผูกพันข้อ 22.1.1 (2) 
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11.2 เม่ือปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคนืหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคำส่ังซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำส่ังซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
ไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผย
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน  

(2) บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทำการ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการ
เปิดรับคำส่ังซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน  

(ก) บริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุน
ของกองทุนเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวัน
ทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน  

(ข) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำส่ังซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
เปิดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบถึง
การเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน  

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้  

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัท
จัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนท่ี
ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขาย
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน  

12. การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อ
หรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศ ท้ังน้ี ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้  

13. เงือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

13.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้  

(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน  

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

(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้  
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ทั้งนี้ ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ใน
กรณีที่ผู้รับโอนยังไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอ
ใช้บริการกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน และชำระค่าธรรมเนียม 
การโอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนท่ีระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)  

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนพร้อม
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอน
หน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับต้ังแต่วันท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน  

ท้ังนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนต่อเม่ือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว  

13.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการโครงการจัดการกองทุน การรับลงทะเบียนการโอนหน่วย
ลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
รับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมี
วัตถุประสงค์ที่จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมือง
สหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สิน
ของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

13.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการลงทะเบียนโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

14. การจ่ายเงินปันผล :  

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBFIXEDA ไม่จ่าย  

2. SCBFIXEDR ไม่จ่าย  

3. SCBFIXEDD จ่าย  

4. SCBFIXEDP ไม่จ่าย  

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตาม
ช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล
แล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลน้ัน โดยจะข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
และตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน ปันผล 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคม นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศ
ไทย และตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
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14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวม ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะปฏิบัติ 
ดังนี้  

1. ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ 
สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) พร้อมทั้งขึ้นเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้
ลงทุนท่ัวไปสามารถทราบได้  

2.แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วย
ลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุช่ือผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีที่ต่างกันสำหรับหน่วยลงทุนท่ี
ขายในช่วงระยะเวลาท่ีต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนดำเนินการจ่ายเงินปัน
ผลในแต่ละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด  

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพ่ือ
ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ัน 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ท้ังหมด) :  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. SCBFIXEDA ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

2. SCBFIXEDR ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

3. SCBFIXEDD ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

4. SCBFIXEDP ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ท่ีมีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเปน็การประมาณ
การ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จำนวนผู้ถือหน่วย
ลงทุน เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือ
เปลี ่ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ ่มขึ ้นหรือเปลี ่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ี 
 

67 

 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. SCBFIXEDA ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวม 

2. SCBFIXEDR ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวม 

3. SCBFIXEDD ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวม 

4. SCBFIXEDP ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.61 ปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวม 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ท่ีมีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

ทั้งน้ี ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุน
ปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 
ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้านบาท ในอัตราท่ี
กองทุนต้นทางกำหนด และเรียกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทาง
กำหนด เป็นต้น  

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. SCBFIXEDA ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม 

2. SCBFIXEDR ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม 

3. SCBFIXEDD ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม 

4. SCBFIXEDP ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ท่ีมีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุนรวม  
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15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. SCBFIXEDA ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ปี 
ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

2. SCBFIXEDR ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ปี 
ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

3. SCBFIXEDD ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ปี 
ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

4. SCBFIXEDP ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ปี 
ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ท่ีมีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุนรวม  

15.2.4. ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ไม่มี  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :  

ไม่มี  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.68ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม 
ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน(ถ้ามี) 
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการ
คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

ทั้งนี้ เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 15.2.1 -
15.2.5 จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมรวมของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามจำนวนท่ี
จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.27 ของจำนวนเงินทุนของโครงการและในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน ภายในระยะเวลา 1 ปี เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสมัพันธ์ 
ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าอบรมเผยแพร่ความรู้ และสัมมนาแนะนำกองทุน
รวม  

(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตรวจสอบทรัพย์สินใน
ประเทศ และต่างประเทศ  

(3) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่ง หนังสือชี้ชวนรายละเอียดโครงการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม รวมถึงเอกสารประกอบการขายอื่น ๆ  
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(4) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าหลักทรัพย์ของแต่ละ
สกุลเงิน (ถ้ามี)  

(5) ค่าจัดทำและจัดส่งรายงานใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกี ่ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง 
หนังสือบอกกล่าวประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันและ/หรือข่าวสารถึง ผู้
ถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจัดทำ ตลอดจนข่าวสารที่บริษัทจัดการมีหน้าที่จัดทำขึ้นตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนด  

(6) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบสั่งขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันการซ้ือ
และขายหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอ่ืนๆ เก่ียวกับกองทุนรวม  

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และนำเงินเข้าบัญชีสำหรบัการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(8) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ SCB CASH MANAGEMENT ค่าสมุดเช็ค
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี เป็นต้น  

(9) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน
กองทรัพย์สินของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม ค่าไปรษณียากร ค่าแปลเอกสารต่างๆ ที่เกี ่ยวกับการ
ลงทุน ค่าอากรแสตมป์ต่างๆ ค่าดำเนินงานอ่ืนๆ เป็นต้น  

(10) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใดๆของกองทุนรวมท้ังค่าใช้จ่าย
ในการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื ่นแทนการชำระหนี ้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ เช่น ค่าที่ปรึกษา
กฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสืบทรัพย์และ/หรือบังคับคดี ค่าใช้จ่ายในด้านนิติ
กรรม ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับทางราชการ เป็นต้น  

(11) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ใน
การดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื ่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื ่อได้รับคำสั่งจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(12) ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือ กฎหมายกำหนด  

(13) ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือเป็นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม  

(14) ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี) ท่ีปรึกษาการเงินอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

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

(16) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade)  

(17) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมท่ีเกิดขึ้นในช่วงการชำระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น ค่าตอบแทน
ผู้ชำระบัญชี ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุนรวม เป็นต้น  

(18) ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ซ่ึง
เกิดขึ้นภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีบริษัท
จัดการจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่บันทึก
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ท้ังน้ี จำนวนเงินที่ตัดจ่ายจะต้องไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 0.27 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม หัก
ด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินอัตราที่กำหนดถือ
เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของบริษัทจัดการ  
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(19) ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที ่ซื ้อหรือขายเพื ่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอื่นๆตามท่ีกองทุนจะถูกเรียกเก็บเม่ือส่ังซื้อหรือส่ังขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียม
การทำรายการในต่างประเทศ  

(20) ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และ
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆตามที่จ่ายจริงรวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทุน
สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น  

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามข้อ 15.1 - 15.2 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม  

ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวน
สิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

15.3. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. SCBFIXEDA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน 

2. SCBFIXEDR ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน 

3. SCBFIXEDD ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน 

4. SCBFIXEDP ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละราย
ในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียด
ดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน 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
หน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต้นทางเพ่ิมเติมอีก เป็นต้น  

อน่ึง การเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือ ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัท
จัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง  
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15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. SCBFIXEDA ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน 

2. SCBFIXEDR ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน 

3. SCBFIXEDD ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน 

4. SCBFIXEDP ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผู้สั่งขายหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่
ละรายในอัตราท่ีไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเง่ือนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลง
อัตราค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งขายหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียด
ดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี)  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกบั
กองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 
100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 
ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมอีก 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  

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : มี  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. SCBFIXEDA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. SCBFIXEDR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

3. SCBFIXEDD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

4. SCBFIXEDP ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
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บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งสับเปลี่ยนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

อน่ึง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออตัราค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สับเปลี่ยนหรือผู้
ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัท
จัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง  

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : มี  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. SCBFIXEDA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. SCBFIXEDR ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

3. SCBFIXEDD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

4. SCBFIXEDP ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งสับเปลี่ยนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

อน่ึง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออตัราค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สับเปลี่ยนหรือผู้
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 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

หรือตามอัตราที ่นายทะเบียนกำหนดเป็นการทั ่วไปในการให้บริการ โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันท่ียื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน  

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี  

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ  
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รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

ตามอัตราท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการท่ัวไปในการใหบ้ริการ ในกรณีท่ีขอเปลี่ยนช่ือ-สกุล ท่ีอยู่ 
การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีหายและ อ่ืน ๆ ท่ีเกิดขึ้น
จริง ซ่ึงพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน  

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  

ตามท่ีจ่ายจริง  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจาก
การดำเนินการตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ซ่ึง
พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการขอเปล่ียน
ช่ือ-สกุล การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่  

ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริง ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน / 
รับรองยอดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการค้นหาเอกสารจากศูนย์เอกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็น
ต้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการท่ัวไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราธรรมเนียมข้างต้นได้โดยไม่ต้อง
ดำเนินการแจ้งผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ รายละเอียดดังกล่าว 
ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากผู้สั ่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.3 รวมภาษี 
มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน  

ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวน
สิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :  

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียม ตามข้อ 15.2.1 - 15.2.3 ทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี ้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแล
ผลประโยชน์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการ
คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในแต่ละวันเป็น
ฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือนหรือระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัท
จัดการกำหนด  

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนตามข้อ 15.2.6 (1) – (20) จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชี
บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน
ตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผลเพื่อทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเป็นรายวัน และจะปรับปรุงรายการดังกล่าวทันทีท่ี
ได้รับหลักฐานอย่างแน่ชัด ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งบริษัท
จัดการจะเปิดเผยฐานการคำนวณอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบและใน
รายงานรอบประจำปี  
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อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการ
บัญชี และตามประกาศท่ีเกี่ยวข้องกำหนด  

กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซ้ือคืนจากผู้ซ้ือหน่วยลงทนุ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมที่ไปลงทุนในลักษณะที่ซ้ำซ้อนกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุน
รวมอื่น  

อนึ่ง หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี ่ยวข้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื ่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง
วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยไม่ถือเป็นการแก้ไข
โครงการ  

15.5. การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 
และอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงที่ระบุไว้ในโครงการได้ โดยจะ
ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการและ
ได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน 3 วัน
ทำการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการหรือ ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น 

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ความเห็นชอบการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการในเร่ืองดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามวรรคหน่ึงแล้ว 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็น
สำคัญ และจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้
มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการและ ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(2.1) ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน 

(2.2) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทำการดังกล่าวได้ ทั้งน้ี 
ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังน้ี 

(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูง
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดงักลา่วใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเกบ็
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนดังกล่าว 

(ข) ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นเกินกวา่อัตราร้อยละ 5 ของอัตราข้ันสูงดังกล่าว 
บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ 

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้กับกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ 
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(3) การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.5 (1) วรรคสอง หรือ (2.2) บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว 

15.6. หมายเหตุ :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 15 รายการใด
รายการหนึ่งหรือหลายรายการได้ ทั้งน้ี ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพ่ือประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง :  

16.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลคา่ทรัพย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ  

16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า  

1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ  

1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล  

1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล  

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซ่ึง
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทำให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั้น จะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วน
ให้กับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้
ท้ังหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

หลังจากนั้น ปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน 
รายการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น) และคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ทั้งนี้ ตามตัวอย่างการคำนวณนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่คำนวณจะต้องมีมูลค่าไม่
ต่ำกว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

โดยสมมติให้; 
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วันที่ 1 

1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 25,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท (ภายหลัง
หลักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์) แบ่งเป็น 

- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 25,000,000 บาท 

2. ดอกเบ้ียค้างรับในวันแรก 100,000 บาท 

หน่วย:บาท

 กองทุนรวม 
หน่วยลงทุน

ชนิดสะสมมูลค่า 
หน่วยลงทุน

ชนิดรับซื้อคืน
อัตโนมัติ 

หน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงินปันผล 

หน่วยลงทุน 
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/

บุคคล 

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธทิี่จำหน่าย
ได้หลังหัก
ค่าธรรมเนียม
การขายและ
ค่าธรรมเนียมซื้อ
ขายหลักทรัพย์  

(ถ้ามี) 

25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

ดอกเบี้ยค้างรับ
จำนวน 
100,000 บาท 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธกิ่อนหัก
ค่าใช้จ่าย
กองทุน 

25,100,000.00 25,100,000.00 0.00 0.00 0.00 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน) 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียม
การจัดการ = 
1.00%  

(+VAT 7%)  (735.81) (735.81) 0.00  0.00  0.00  

ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ = 
0.03% (+VAT 
7%) (22.07) (22.07) 0.00  0.00  0.00  

ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน 

= 0.061% 
(+VAT 7%) (44.88) (44.88) 0.00 0.00 0.00 

ค่าธรรมเนียม
รวมต่อวัน (802.76) (802.76) 0.00  0.00  0.00  

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ (NAV) 25,099,197.24  25,099,197.24 0.00  0.00  0.00  

จำนวนหน่วย
ลงทุน (หน่วย) 2,500,000.0000 2,500,000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

มูลค่าหน่วย
ลงทุน  

(บาทต่อหน่วย) 
10.0396 10.0396 0.0000 0.0000 0.0000 

วันท่ี 2  
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1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซ้ือหน่วยลงทุน ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ จำนวน 30,000,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล จำนวน 
2,000,000 บาท และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 50,000,000 บาท 

2. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่าจำนวน 1,500,000 บาท 

3. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดข้ึน 250,000 บาท   

 กองทุนรวม 
หน่วยลงทุน 
ชนิดสะสม

มูลค่า 

หน่วยลงทุน
ชนิดรับซ้ือคืน

อัตโนมัติ 

หน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงิน 

ปันผล 

หน่วยลงทุน 
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/

บุคคล 

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของ
กองทุนของวัน
ก่อนหน้า 
(บาท)  

25,099,197.24  25,099,197.24 0.00  0.00  0.00  

รายการท่ี
เกี่ยวข้องกับ
หน่วยลงทุน 
แต่ละชนิด 

          

1.ซื้อหน่วย
ลงทุน ชนิดรับ
ซ้ือคืนอัตโนมัติ 
ชนิดจ่ายเงินปัน
ผล และชนิดผู้
ลงทุนกลุ่ม/
บุคคล 

82,000,000.00  0.00 30,000,000.00  2,000,000.00  50,000,000.00  

2.ขายคืนหน่วย
ลงทุน ชนิด
สะสมมุลค่า 

(1,500,000.00) (1,500,000.00) 0.00 0.00 0.00 

รวมรายการที่
เกี่ยวข้องกับ
หน่วยลงทุนแต่
ละชนิด (บาท) 

80,500,000.00  (1,500,000.00) 30,000,000.00  2,000,000.00  50,000,000.00  

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธภิายหลัง
รายการท่ี
เกี่ยวข้องกับ
หน่วยลงทุนแต่
ละชนิด 

 
105,599,197.24  

 
23,599,197.24  

 
30,000,000.00  

 
2,000,000.00  

 
50,000,000.00  

ส่วนเพ่ิมของ
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ จำนวน 
250,000 บาท 

250,000 55,869.74 71,023.27 4,734.88 118,372.11 

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธกิ่อนหัก
ค่าใช้จ่าย
กองทุน 

105,849,197.24  23,655,066.98  30,071,023.27 2,004,734.88  50,118,372.11 

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

ชนิดสะสมมูลค่า = 105,849,197.24 x (23,599,197.24/105,599,197.24) 

ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = 105,849,197.24 x (30,000,00.000/105,599,197.24) 

ชนิดจ่ายเงินปันผล = 105,849,197.24 x (2,000,000.00/105,599,197.24) 

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล = 105,849,197.24 x (50,000,000.00/105,599,197.24) 

ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน) 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดกองทุน 
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ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ = 
1.00% (+VAT 
7%) 

(2,368.36) (693.45) (881.53) (58.77) (734.61) 

ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแล
ผลประโยชน์  

= 0.03% 
(+VAT 7%) 

(93.09) (20.80) (26.45) (1.76) (44.08) 

ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน 

= 0.061% 
(+VAT 7%) 

(189.27) (42.30) (53.77) (3.58) (89.62) 

ค่าธรรมเนียมรวม
ต่อวัน (2,650.72) (756.55) (961.75) (64.11) (868.31) 

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ (NAV) 105,846,546.52 23,654,310.43 30,070,061.52  2,004,670.77  50,117,503.80  

จำนวนหน่วย
ลงทุน (หน่วย) 

- หน่วยลงทุน
เพิ่มขึ้นจากซ้ือ
หน่วยลงทุนชนิด
รับซ้ือคืน
อัตโนมัติ จำนวน  

30,000,000 
บาท/10.0397 
= 
2,988,137.0957 
หน่วย 

-หน่วยลงทุน
เพิ่มขึ้นจากซ้ือ
หน่วยลงทุนชนิด
จ่ายเงินปันผล  

จำนวน  
2,000,000 บาท 
/10.0397  
= 199,209.1397 
หน่วย 

- หน่วยลงทุน
เพิ่มขึ้นจากซ้ือ
หน่วยลงทุนชนิด
ผู้ลงทุนกลุ่ม/
บุคคล จำนวน  
50,000,000 
บาท/10.0397 = 
4,980,228.4929 
หน่วย 

10,518,166.3853 2,350,591.6570 2,988,137.0957 199,209.1397 4,980,228.4929 

มูลค่าหน่วย
ลงทุน  

(บาทต่อหน่วย) 

10.0632 10.0631 10.0631 10.0631 10.0632 

วันท่ี 3 

1. มีรายการเพ่ิมหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จำนวน 3,000,000 บาท 

2. มีรายการลดหน่วยจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จำนวน 1,000,000 บาท 
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3. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 500,000 บาท 

4. มีรายการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล จำนวน 80,000 บาท 

5. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 900,000 บาท 

 กองทุนรวม 
หน่วยลงทุน

ชนิดสะสมมูลค่า 

หน่วยลงทุน
ชนิดรับซ้ือคืน

อัตโนมัติ 

หน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงิน

ปันผล 

หน่วยลงทุน 
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/

บุคคล 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)  105,846,546.52  23,654,310.43  30,070,061.52  2,004,670.77  50,117,503.80  

รายการที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยลงทุน 

แต่ละชนิด           

1. ซื้อหน่วย
ลงทุน ชนิดสะสม
มูลค่า จำนวน 
3,000,000 บาท 

3,000,000.00  3,000,000.00  

      

2. รับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
อัตโนมัติ ชนิดรับ
ซ้ือคืนอัตโนมัติ 
จำนวน 
1,000,000 บาท 
และขายคืนหน่วย
ลงทุน ชนิด
บุคคล/กลุ่ม
บุคคล จำนวน 
500,000 บาท 

(1,500,000.00)   (1,000,000.00)   (500,000.00) 

3.จ่ายเงินปันผล 
จำนวน 80,00 บาท 

(80,000.00)     (80,000.00) 
 

รวมรายการที่
เกี่ยวข้องกับ
หน่วยลงทุนแต่
ละชนิด (บาท) 

1,420,000.00  3,000,000.00  (1,000,000.00) (80,000.00) (500,000.00) 

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธภิายหลัง
รายการท่ี
เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด 

107,266,546.52 26,654,310.43 29,070,061.52 1,924,670.77 49,617,503.80 

ส่วนเพ่ิมของ
มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ จำนวน 
900,000 บาท 

900,000.00  223,638.03  243,906.94  16,148.59  416,306.44  

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธภิายหลัง
รายการท่ี
เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด 
และส่วนเพิ่มฯ 108,166,546.52  26,877,948.46  29,313,968.46  1,940,819.36  50,033,810.24  

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

ชนิดสะสมมูลค่า = 108,166,546.52 x (26,654,310.43/107,266,546.52) 

ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = 108,166,546.52 x (29,070,061.52/107,266,546.52) 

ชนิดจ่ายเงินปันผล = 108,166,546.52 x (1,924,670.77/107,266,546.52) 

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล = 108,166,546.52 x (49,617,503.80/107,266,546.52) 
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ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน) 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดกองทุน 

ค่าธรรมเนียม
การจัดการ = 
1.00% (+VAT 
7%) 

(2,437.54) (787.93) (859.34) (56.90) (733.37) 

ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแล
ผลประโยชน์  

= 0.03% 
(+VAT 7%) 

(95.13) (23.64) (25.78) (1.71) (44.00) 

ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน 

= 0.061% 
(+VAT 7%) 

(193.42) (48.06) (52.42) (3.47) (89.47) 

ค่าธรรมเนียม
รวมต่อวัน (2,726.09) (859.63) (937.54) (62.08) (866.84) 

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ (NAV) 108,163,820.43  26,877,088.83  29,313,030.92  1,940,757.28  50,032,943.40  

จำนวนหน่วย
ลงทุน (หน่วย) 

-หน่วยลงทุน
เพิ่มขึ้นจากซ้ือ
หน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า 
จำนวน 
3,000,000 
บาท/
10.0632= 
298,115.9075 
หน่วย 

- หน่วยลงทุน
ลดลงจากการ
รับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
ของชนิดรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติจำนวน 
1,000,000 
บาท/
10.0632=  
99,371.9692 
หน่วย 

- หน่วยลงทุน
ลดลงจากการ
ขายคืนหน่วย
ลงทุน ชนิดผู้
ลงทุนกลุ่ม/
บุคคล 500,000 
บาท/
10.0633=  
49,685.4908 
หน่วย 

10,667,223.3516 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2,648,707.5645 2,888,764.1391 199,209.1397 4,930,542.5083 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ี 
 

81 

 

มูลค่าหน่วย
ลงทุน (บาทต่อ
หน่วย) 

10.1398 10.1472 10.1472 9.7423 10.1475 

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  

(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวันทำการ  

(2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวนัทำการซ้ือขายหน่วยลงทนุ ทั้งน้ี 
ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาดังกล่าว  

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังน้ี  

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป (ถ้ามี)

(ข) วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป  

ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่ไม่เปิดให้ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังน้ีเพ่ิมเติมด้วย 

1. วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่
กรณีที่เป็นกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 

2. วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวนัทำการถัดไป ท้ังน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวม
กำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละคร้ังห่างกันเกินกว่า 1 เดือน 

3. วันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมี
นัยสำคัญ โดยให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด 
โดยประกาศภายในวันทำการถัดไป  

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

(3.1) การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปน้ี  

(ก) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล  

(ข) คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 
ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใช้ในการคำนวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งท่ี 5 ทิ้ง  

(ค) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.1)(ข) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตำแหน่งท่ี 5 ท้ิง และประกาศราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีคำนวณได้ใน (3.1)(ข) 

(ง) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล แต่ใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งท่ี 5 ทิ้ง  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม  

(3.2) บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบโดยการประกาศทาง Website ของ
บ ร ิ ษ ั ท จ ั ด ก า ร :  www.scbam.com ห ร ื อ ช ่ อ ง ท า ง อ ื ่ น ท ี ่ เ ห ม า ะ ส ม  เ ช ่ น  NAV Center: 
www.thaimutualfund.com หรือหนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น  
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(3.3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน 
บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้  

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เม่ือมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้  

(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  

(2) เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นต้ังแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว  

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
ภายใน 1 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 หรือช่องทางอื่นใดท่ี
เหมาะสม เป็นต้น  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นแทนการประกาศผ่าน Website ของ
บริษัทจัดการ เช่น NAV Center หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมโดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศท่ี
สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่าง
จากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกูต้อง 
บริษัทจัดการจะจัดทำและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาด ภายใน 7 วันทำการนับ
แต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสำเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการของบริษัท
จัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่าง
น้อย ดังต่อไปนี้  

(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง  

(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

(3) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

(4) มาตรการป้องกันเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ท้ังน้ี เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง  

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการ
คำนวณราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไข
ราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย  

2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องต้ังแต่หนึ่งสตางคข้ึ์นไป และคิด
เป็นอัตราตั ้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคำนวณราคาหน่วยลงทุน
ย้อนหลังนับแต่วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้องและดำเนินการ
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ดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ข้ึน
ไปและคิดเป็นอัตราส่วนต้ังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  

(1) จัดทำรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทำ
การถัดจากวันท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทุนน้ันไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวัน
ทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงาน
ดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้  

(ก) ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้อง  

(ข) ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  

(ค) สาเหตุท่ีทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

(ง) การดำเนินการของบริษัทจัดการเม่ือพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสำเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ดำเนินการโดยวิธีการใดๆ เพ่ือให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบช่ือกองทุนรวมท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) และ
วัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม (1)  

(4) ชดเชยราคาให้แลว้เสร็จและดำเนินการโดยวิธกีารใดๆ เพ่ือให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคาภายใน 5 
วันทำการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว  

(5) จัดทำรายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว พร้อมท้ัง
สำเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที ่จ ัดทำตาม (1) ให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. แต่จะส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้แทน  

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี  

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังนี้  

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวน
ซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาด
อยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่น้ันและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากบัส่วนต่างของ
ราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามสีาเหตุ
ดังกล่าว  

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหรือ
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จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน  

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ
ดังนี้  

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็น
จำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนตา่งของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหรือจ่ายเงิน
ของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ซ้ือหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวน
หน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ี
ขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคร้ังสุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามสีาเหตุ
ดังกล่าว  

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมี
มูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงิน  

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ถ้าบุคคลดังกลา่วไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้
แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุน
ตาม (2) (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้  

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ (ถ้ามี) ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้  

17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :  

17.1. ช่ือบริษัทจัดการ :  

ช่ือ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด  

17.2. ช่ือผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ช่ือ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

17.3. ช่ือผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  

ไม่มี 

17.4. ช่ือของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ช่ือ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
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17.5. ท่ีปรึกษา :  

17.5.1. ช่ือท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ช่ือ :  

17.5.2. ช่ือท่ีปรึกษากองทุน :  

17.6. ผู้สอบบัญชี :  

ช่ือ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา  

ช่ือ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ  

ช่ือ : นางสาว ช่ืนตา ชมเมิน  

ช่ือ : นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา  

ช่ือ : นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์  

ช่ือ : นาย เทอดทอง เทพมังกร  

ช่ือ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้  

ช่ือ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์  

ช่ือ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย  

ช่ือ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์  

ช่ือ : นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล  

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ผู้สอบบัญชี) :  

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

17.7. การแต่งต้ังคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไม่มี  

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :  

18.1. วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี : วันท่ี  เดือน  

18.2. วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชีคร้ังแรก : วันที่  

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม : วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี ประมาณ 1 ปีนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนรวม  

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการ
จัดการ :  

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีจัดการ ให้กระทำโดยการขอมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือการขอให้สำนักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนตามมาตรา 129/1 

การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ
มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเม่ือคำนวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 
55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมตไิป
ยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมติน้ัน 
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ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุน โดยสำนักงานอาจกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการ
แก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้ 

(1) การเปล่ียนแปลงข้อกำหนดเก่ียวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนท่ีไม่ทำให้สิทธิท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง  

(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับ
นโยบายการลงทุน  

(4) การคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ซ่ึงได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

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

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทั้งปวง  

ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการในเร่ืองดังกล่าว 

(1) การแก้ไขเพ่ิมเติมซ่ึงมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน ในกรณีดังนี้ 

(ก) การลดมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 

(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(ค) การเพิ่มจำนวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

(ง) การเพิ่มความถี่ของการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุน
ของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ 

(จ) การลดเวลาส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

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

(3) การแก้ไขเพ่ิมเติมช่ือและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง 

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

(5) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด ให้เป็นไปตามที่ประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด 

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน นอกเหนือจากวรรคสามและวรรคสี่ บริษัท
จัดการจะยื่นคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนผ่าน
ระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน และชำระค่าธรรมเนียมต่อสำนักงานเมื่อสำนักงานได้รับคำขอพร้อม
ท้ังเอกสารหลักฐานประกอบคำขอท่ีถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว  

การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการ ไม่ว่าจะกระทำตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ภายใต้กรอบการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายและเผยแพร่ในลักษณะท่ีผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มี
มติให้แก้ไข หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือให้ถือว่าจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี 

อย่างไรก็ดี ในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุคร้ังใด ไม่ว่าจะโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโดยการ
ส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากผู้ถือหน่วยลงทุนเห็นว่า มติของผู้ถือหน่วยลงทุนในครั้งนั้นไม่
ชอบด้วยกฎหมายหรือบริษัทหลักทรัพย์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 129/2 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
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หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา 129/3 ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 คนและมีหน่วย
ลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวยหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการจัดการ
กองทุนรวมนั้น จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติของผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาล
ภายใน 45 วันนับแต่วันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้แก้ไข  

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนใช้สิทธิขอเพิกถอนมติตามมาตรา 129/4 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปน้ี 

(1) จัดทำและส่งรายงานการใช้สิทธิดังกล่าวต่อสำนักงานโดยไม่ชักช้า 

(2) จัดทำและส่งรายงานเพื ่อแสดงความคืบหน้าของการดำเนินการดังกล่าวให้แก่สำนักงานทุกรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้สิทธิขอเพิกถอนมติ หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป
อย่างมีนัยสำคัญ  

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

บริษัทจัดการอาจดำเนินการเพิ่มเติมจำนวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน: ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลง
มติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพ่ือขอมติได้ เนื่องจาก
ติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบ
จากสำนักงานได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหน่วยของกองทุนปลายทางในส่วนท่ีเหลือ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไข
เพ่ิมเติมโครงการเป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรา 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/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึง ผู้ลงทุน/ผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่น (ถ้ามี) เช่น ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น 
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วันก่อนวันเริ่มดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซ่ึงการดำเนินการเก่ียวกับเร่ือง
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการนำส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะทำนอง
เดียวกันนี้ ซ่ึงบริษัทจัดการได้คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคญั ท้ังน้ี ใน
การนำส่งจดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแก้ไขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการ
กองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
และ/หรือประกาศท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต  

20.2 ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :  

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มี
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียง
ของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนท่ีถืออยู่  

20.3 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (soft commission) :  

20.3.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจาก
การใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  
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(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาท
โดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลน้ันบ่อยคร้ังเกินความจำเป็นเพ่ือให้
กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัท
ต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย  

20.3.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตามข้อ 20.3.1 บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหก
เดือนด้วย  

20.4 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ใน
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้
ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัท
จัดการ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ 
ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้  

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัท
จัดการ และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือ
จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ไม่
ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือ
กฎหมายต่าง ๆ ท้ังน้ี ตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ 
ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเล่ียงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ  

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้
ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัท
จัดการ  

นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
เปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่หน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายต่างๆ หรือบุคคลอื่นใด เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ  

ทั้งนี้ คำว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คำว่า “กฎหมายต่างๆ” นั้น ให้มี
ความหมายรวมถึงกฎหมายของประเทศต่างๆ ท่ีกองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศน้ันๆ ด้วย  

20.5 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน :  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act 
(ซึ ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที ่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าว
กำหนดให้สถาบันการเงินท่ีไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution 
หรือ FFI) รายงานข้อมูลเก่ียวกับบัญชีของบุคคลท่ีอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึง
รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ทาง
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ภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลาย
ประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซ่ึง
ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง”)  

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของ
บุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบ
ข้อมูลลูกค้าเพ่ือหาความสัมพันธข์องลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการกำหนดให้ลูกค้า
บางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  

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

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเร่ิมต้นตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึง
อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกบัสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพัน
ตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับ
กองทุนรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA 
อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัท
จัดการ ซ่ึงอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่
มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือให้บริษัทจัดการและกองทุนรวม
สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ 
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมท้ังผู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังน้ี  

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ี
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่ง
ข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ 
จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน
นั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐท้ังในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ี
เกี่ยวข้อง  

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยันหรือพิสูจน์ทราบ
ความเก่ียวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูล
ตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุง
ข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไวมี้การเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA 
หรือกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว  

(3) ดำเนินการอ่ืนใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  
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เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมท้ังเพื่อให้กองทุน
หรือผู ้ถ ือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ่มขึ ้นหากมีการดำเนินการที ่สอดคล้องกับกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับ
ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดำเนินการตามท่ีบริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี  

(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/สับเปล่ียน/โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว  

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว  

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ี
เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย  

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ได้รับประโยชน์เพ่ิมขึ้น หากมีการดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น  

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็น
การกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA 
และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคาร
ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่าย
เป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี ่ยวข้องกำหนด) 
เท่านั้น  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้
สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการ
กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  

20.6 การซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :  

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือ
นายหน้าที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกำหนด 
และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ก่อน ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเปิดให้ซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อีกทั ้งแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง  

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

20.6.1 มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :  

เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การ
เวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหัก
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ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น การสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการส่ัง
ขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวน
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนท่ี
ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์  

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :  

ผู้ลงทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต หรือตัวแทนหรือนายหน้าที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยชำระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วน
บุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารท่ีบริษัทประกันชวีิตกำหนดหรือวิธีอ่ืนใด
ท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด ท้ังนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าข้ันต่ำในการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน วันและ
เวลาทำการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อ
จะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีกำหนดไว้ในโครงการ โดยคำส่ังซ้ือหน่วยลงทุน
จะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชำระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว  

ในกรณีของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏเิสธ
คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคำสั่งดังกล่าวอาจเขา้ข่าย
ลักษณะการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการ
พิจารณารับประกัน รวมถึงพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของ
กองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
หรือบริษัทประกันชีวิต  

20.6.3 การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจ
กำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืน
หน่วยลงทุน วิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือ
เอกสารการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้
กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ และคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับ
เอกสารหลักฐานครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์ของบริษัทประกันชีวิตนั้น ๆ  

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวน
หน่วยลงทุนหรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้น
ต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิตภายในระยะเวลาท่ี
กำหนดในหัวข้อ “การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด บริษัท
ประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้แก่ผู้ลงทุนที่ซื้อประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีกำหนดในหวัข้อ “การชำระเงินค่ารับซื้อคนืหน่วยลงทุน” โดยมีวิธีการ
ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน  

20.6.3.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็น
ประจำทุกเดือนเพื่อนำค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชำระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และ
ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที่กำหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ำกว่ามูลค่า
ขั้นต่ำที่กำหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเป็นรายปี  
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20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซ้ือ/ขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนจะเป็นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกัน
ชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทุน ภายใน 30 วันทำการ นับต้ังแต่วันถัดจากวันส่ังซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนโดยตรง  

20.6.5 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่าน
บริษัทประกันชีวิต ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคำส่ังตามแบบฟอร์มท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด  

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด
ไว้เท่านั้นโดยต้องเป็นการทำรายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
หมายถึง การท่ีบริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่งหรือหลายกองทุน (กองทุนเปิดต้น
ทาง) เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุน (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และเอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกัน
ชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพ่ือนำไปชำระค่าซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดำเนินการอื่นใดเพ่ือให้เกิด
รายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน  

ท้ังนี้ การดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังน้ี  

(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุน
เปิดปลายทางกองหน่ึงหรือหลายกองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นคร้ังคราว  

(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็นประจำตามคำสั่งที่ผู้ถือหน่วยลงทนุระบุให้
มีการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือ
หลายกองทุนตามเง่ือนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์  

(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคำส่ังในแบบฟอร์มท่ีบริษัท
ประกันชีวิตกำหนด ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์  

ทั้งนี้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับบริษัทประกันชีวิต
แต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือ
ผู้ลงทุนท่ีซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว  

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการช่ัวคราว และ/หรือถาวร ในกรณีท่ีบริษัท
ประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จำนวนท่ีขายคืน
หน่วยลงทุนต้นทางต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ี
ยกเลิกตามเง่ือนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์  

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยันการทำรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 
วันทำการ นับแต่วันที่ได้ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคำสั่งครั้งแรก หรือ สรุป
ส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี  

20.6.6 การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน :  

20.6.6.1 เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใด 
ซ่ึงบริษัทจัดการจัดส่งให้กับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนต่อไป  
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20.6.6.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพ่ิมเติมไม่เกินเดือนละหนึ่งคร้ังโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  

20.6.7 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ปกติที่ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการ และบริษัทประกัน
ชีวิตกำหนด ดังน้ี  

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่า
กรณีใดท้ังส้ิน  

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็น
หลักประกัน  

3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็น
ผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

4. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีแตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกัน
ชีวิตจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรวบรวม และนำส่งคำสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการใน
นามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยช่ือท่ีแท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การ
ได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น  

5. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม  

6. สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  

7. สิทธิในการได้รับทราบรายช่ือของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตท่ี
เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนั้น  

8. สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชือ่ ท่ีอยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมท้ังชื่อ ที่อยู่ และเลข
ประจำตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  

9. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยลงทุนท่ีได้รับคำแนะนำเพื่อซ้ือหน่วย
ลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเก่ียวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

10. สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อ
การควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น  

11. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทน
ท่ีตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซ้ือกรมธรรม์ รวมทั้งการซ้ือหรือขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น  

12. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี  

20.6.8 ค่าธรรมเนียมท่ีบริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ลงทุนท่ีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน :  

- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละราย
ในอัตราท่ีไม่เท่ากัน บริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิตแต่ละราย ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเง่ือนไข
การเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัท
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จัดการจะประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่
ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิตแต่ละราย ขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
เงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

อน่ึง การเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซ้ือหรือ ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีท่ี
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดย
บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง  

ท้ังนี้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้
ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หรือตามท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด  

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซื้อขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง  

20.7 ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะ
อ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ 

21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศกำหนด :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการ
เปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ 
ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของ
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่รู ้หรือควรรู ้ว่าไม่
สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณา
ขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนจากการเปล่ียนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป  

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และ
คำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับ
หลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำส่ังดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน
รวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุน
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รวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือ
หน่วยลงทุนทั้งปวง 

การที่ผู ้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื ้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตาม
ข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุน
รวม   

 



 

 
 
 

 

 

 

 

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน 
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1. บริษัทจัดการ :  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด  

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

เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  

กรุงเทพฯ 10900  

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

ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 7 – 8th Floor, SCB Park Plaza 1  

18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900  

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

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการดังต่อไปน้ี  

(1) การบริหารกองทุนรวม  

(ก) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซ่ึงเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมตอ่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อประชาชนคร้ัง
แรก  

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

(ค) นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่าง ๆ และซื้อขาย จำหน่าย สั ่งโอน 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุนภายใต้
หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ง) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้นอยู่เท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

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

(ฉ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำ
การถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนน้ันแล้วแต่กรณี  

(ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม  

(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 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมที่กำหนดไวใ้นข้อ 15 ของหนังสือ
ชี้ชวนส่วนโครงการ "ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน
รวม"  
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(ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15 ของ
หนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม"  

(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เก่ียวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม  

(ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรื ่อง "คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อ่ืนแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กำหนด
ไว้ในข้อ 2  

(ข) แต่งตั ้งผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื ่อนไข และ วิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

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

(ง) จัดให้มีผู ้ชำระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

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

(ฉ) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  

(ช) แต่งตั้งทนายความ เพื่อติดตาม ทวงถาม และดำเนินคดี รวมทั้งดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหน้ี หรือ
เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์อ่ืนใดของกองทุนรวม  

(4) การดำเนินการอ่ืน ๆ  

(ก) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์  

(ข) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ ่งทะเบียนผู ้ถ ือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

(ค) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน  

(ง) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการน้ัน  

(จ) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้น
วันทำการน้ัน  

(ฉ) จัดทำรายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด ในกรณีที่มไิด้เกิดจาก
การลงทุน หรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด  

(ช) จัดทำรายงานทุกรอบปีบัญชเีพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี 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 ทั้งน้ี ในกรณีจัดทำรายงานตาม (ฐ) ตามปีปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อ
แสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี ขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  

(ซ) จัดทำหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูล
เก่ียวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีบัญชีและส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วัน
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ถัดจากวันสิ้นปีบัญชีนั้น ยกเว้นกองทุนรวมเปิดที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้า ซ่ึงระบุเวลาไว้แน่นอน (Auto Redemption) ไม่ต้องจัดทำหนังสือ ชี้ชวนใหม่
ทุกรอบปีบัญชี  

(ฌ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน และมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม ณ วันทำ
การสุดท้ายของเดอืน ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวันทำการที่ 20 ของเดือนถัดไป  

(ญ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วกรณีอื ่นนอกจากที่ กำหนดไว้ในข้อ (ฌ) ให้ 
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมน้ัน  

(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
รายงานดังกล่าวจะแสดงข้อมูลตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และส่งผ่านระบบรับและเผยแพร่
ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) เว้น
แต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 22.1.1 ก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดสง่รายงานดังกล่าว ทั้งน้ี 
ในกรณีจัดทำและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่จัดทำและส่งรายงาน
ดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับปีบัญชีน้ัน  

(ฑ) จัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตามข้อ (ช) และ (ฐ) ไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ 
และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน 
เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ  

(ฒ) จัดส่งและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ที ่สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือ  ชี้ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(ณ) จัดทำและส่งข้อมูลการจัดการกองทุนรวมให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

(ด) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุนชีแ้จงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ
ต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคา
ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

(ต) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 22.2.2 (3)  

(ถ) ดำเนินการติดตามทวงถาม ดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหน้ีหรือปกป้องสิทธิประโยชน์
อ่ืน ๆ ของกองทุนรวม  

(ท) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอ่ืน ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ ทั้งใน
ปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
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ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมแล้ว  

เงือนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :  

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตาม
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 ตามอัตราที่กำหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั้งน้ี ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในหัวข้อหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”  

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์  

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่ จะมีแก้ไข
เพิ่มเติมในอนาคต  

(2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ทรัพย์สินของลูกค้ารายอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุนและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกว่า ผู้
ชำระบัญชีจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อย หรือ
จนกว่าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง  

(3) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
และพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตาม
มาตรา 130 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะรายงานให้
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 ในทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคำสั่งของบริษัทจดัการ 
เมื่อเห็นว่าการน้ันถูกต้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  

(6) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้น
กระทำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามมาตรา 125 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู ้ด ูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว  

(7) จัดทำรายงานถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทำบัญชีแสดงการรับจ่าย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ฝากไว้  

(8) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที ่บริษัทจัดการได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด  

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

(ก) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่
สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล  

(ข) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อมีเหตุจำเป็น ทำ
ให้ไม่สามารถ จำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล หรือไม่
สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(ค) การให้ความเห็นชอบการชำระค่าหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน ในกรณีที่กองทุน
รวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด  

(ง) การให้ความเห็นชอบในการรับชำระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันแทนการชำระ
หน้ีด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหน้ี  

การดำเนินการให้ความเห็นชอบดังกล่าวข้างต้นผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องดำเนินการจัดทำการให้ความ 
เห็นชอบเป็นหนังสือ และส่งให้แก่บริษัทจัดการเพื ่อใช้เป็นหลักฐานโดยทันที และแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันทีทุกครั้งที่เกิดกรณีตาม (ก) โดยจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าวเป็น
หนังสือ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(10) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยกฎหมายดังกล่าว  

(11) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่ง
จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม  
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(12) จัดทำความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดส่งให้บริษัทจัดการเพื่อใช้
ประกอบการจัดทำรายงานกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปี
ปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบปีบัญชี และวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัีญชี
หรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี  

(13) โอนเงินให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของผู้ชำระบัญชีเพื่อเฉลี่ยจ่ายคืนค่าหน่วยลงทุนให้  

ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่คงเหลืออยู่หลังจากที่ผู้ชำระบัญชีชำระบัญชีโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

(14) ในกรณีที ่ผู ้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ่ลงตามเงื ่อนไขการเปลี ่ยนผู ้ดูแลผลประโยชน์ ผู ้ด ูแล
ผลประโยชน์จะต้องทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของกองทุนรวม 
ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของ
กองทุนรวมให้ผู ้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิ ้นสมบูรณ์ และ ผู ้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ดำเนินการต่อได้ทันที  

(15) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนที่ผู้ชำระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงต้องรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจด
ทะเบียนเลิก กองทุนรวม  

(16) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนหน้าที่และความ 
รับผิดชอบของผู ้ด ูแลผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีในปัจจุบัน และที่มีแก้ไขเพิ่มเติม
ในอนาคต  

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

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกดิความ
เสียหายแก่กองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กองทุนรวม 
และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสิ้นเชิงภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความผิดของผู้ดูแล  

คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ลว่งรู้มาเป็นความลบัและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะเป็น
การเปิดเผยโดยอำนาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของ  ผู้ถือ
หน่วยลงทุน  

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนเพราะความประมาทเลนิเลอ่อย่างร้ายแรง 
หรือการไม่กระทำการตามหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือ
บุคคลอ่ืนใดที่ทำงานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์  

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแล
รักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
เดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบ
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ในกรณีที่ผู ้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้ 
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ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่
ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อ่ืน เว้นแต่เป็นการ
เรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและ
ได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูล
ดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน 

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอ
มติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้  

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิดกรณี
ใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก่อน  

(1) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน  

(2) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง
อาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน  

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทนุรวม หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว หรือ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผล
เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน  

(4) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่า
ด้วยเรื ่องคุณสมบัติของผู ้ด ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ ่งออกตามความในมาตรา 121 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู ้ด ูแล
ผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการ
ตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอ่ืน 
บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่
วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัท
จัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่
วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไขเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนโดย
พลัน  

(5) ในกรณีที่มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลง
ผูดู้แลผลประโยชน์  

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้  

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมที่  

(1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ  

เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140  
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โทรศัพท์ 0-2470-3207  

(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 : นางสาว ซูซาน เอ่ียมวณิชชา  

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  
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ชื่อ : นางสาว วันดี เอ่ียมวณิชชา  

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 เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์  

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 เทอดทอง เทพมังกร  

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด  

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี  

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ 0-2645-0080  

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้  

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด  

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี  

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ 0-2645-0080  

ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์  

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด  

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี  

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ 0-2645-0080  
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ชื่อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย  

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด  

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี  

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ 0-2645-0080  

ชื่อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์  

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด  

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี  

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ 0-2645-0080  

ชื่อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล  

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด  

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี  

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ 0-2645-0080  

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจำรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบ
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  
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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  

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลัง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้อง
ปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อน
แล้ว  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการ
ดำเนินงานขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่กำหนด
ไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 15 
ของหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม”  

(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ใบคำขอใช้บริการกองทุน ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบสั่งขาย
หน่วยลงทุน คู่มือผู้ลงทุนหรือเอกสารอื่นใดของกองทุนรวมตามที่กฎหมายหรือ ก.ล.ต. กำหนด ตลอดจน
เอกสารต่าง ๆ ในการส่งเสริมการขาย  

(2) รับใบคำขอใช้บริการกองทุน ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งขายหน่วยลงทุน และรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนจาก ผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนและชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม  

(3) คืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม  

(4) ยืนยันการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน  
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(5) ชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

(6) ปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการโฆษณากองทุนรวม  

(7) ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุ และสิทธิ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม ตลอดจนทำการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น  

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชื่อ :  

ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแล
สภาพคล่อง) :  

ชื่อ :  

ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

9. ท่ีปรึกษา :  

9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :  

ชื่อ :  

ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :  

9.2. ที่ปรึกษากองทุน :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :  

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  

ไม่ม ี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ :  

ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :  
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12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไม่ม ี 

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

13. สิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 7 "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" ทั้งน้ี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึน
ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :  

เป็นไปตามรายละเอียดข้อ 14 “การจ่ายเงินปันผล” ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ  

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและ
การโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม  

13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที่ ระบุไว้ใน
หัวข้อ “เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม  

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไข วิธีการ
จัดการได้ ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะกระทำการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ "การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"  

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการ
ชำระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

13.7. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  

ไม่ม ี 

13.8. อ่ืน ๆ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าใน
ทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่
เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ
หน่วยลงทุนชนิดน้ัน ๆ ด้วย  
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14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

- ใบหน่วยลงทุน 

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 

- อ่ืนๆ 

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย 
เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้  

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการ
ซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการ
นับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีที่เป็นการสั่งซ้ือในระหว่างช่วงการเสนอขายคร้ังแรก และ/หรือภายใน 7 
วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุในคำขอใช้บริการกองทุน  

(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง  

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหรือ  ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ดำเนินการจัดสรรหน่วย
ลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะดำเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทำรายการสั่งซื้อหรือขายคืน
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือภายในวันทำการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที่
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ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) ที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเปิดบัญชีหรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้  

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมี
หน้าที่ในการนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการใหเ้ป็นปัจจุบันเสมอ ได้ ณ ที่ทำการของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) หรือ ณ ที่ทำการที่
ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการซ้ือหรือขาย
คืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่มีการปรับรายการให้เป็นปัจจุบันครั้งล่าสุด เป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง  

(6) ผู้สั ่งซื ้อหรือผู ้ถือหน่วยลงทุนที่ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการกำหนด  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนรายอ่ืน สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะ
ปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ 
และไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ  

14.2.3 ใบหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพื่อนำไปใช้เป็นหลักประกันใน
การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งน้ี ในการออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทำเมื่อ
บริษัทจัดการเห็นสมควรเท่าน้ัน โดยมีข้ันตอนดังน้ี  

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน  

(2) ยื่นใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทุน  

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้
ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคำขอ สำหรับกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
กรอกจำนวนหน่วยลงทุนในใบคำขอมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสำหรับหน่วย
ลงทุนจำนวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน  

(4) ใบหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด ซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสำคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เคร่ืองจักรประทับ 
หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทำได้ จึงจะถือว่าใบ
หน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย  

(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าว จะต้องนำใบหน่วยลงทุน
มาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนหน่วยลงทุนนั้น เข้าระบบไร้ใบหน่วย
ลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง
ให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอ
เปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไดภ้ายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ
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กำหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และ
ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม  

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอ่ืนได้ 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุน
มอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวม ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะปฏิบัติ 
ดังน้ี  

1. ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ 
สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) พร้อมทั้งขึ้นเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้
ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้  

2.แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีที่ต่างกันสำหรับหน่วยลงทุนที่
ขายในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนดำเนินการจ่ายเงินปัน
ผลในแต่ละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด  

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ัน 

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

หากมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุน
รวมจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมิใช่
หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการ
กองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหน้ี ดังน้ี  

16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่
ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์
เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหน้ี  

16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหน้ี บริษัทจัดการจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำหน่าย
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสำคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหน้ี
ตกลงรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจาก
เงินสำรอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินน้ัน  

16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินอ่ืนในแต่ละคร้ัง บริษัทจัดการจะ
เฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิน้ัน
ภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยัง
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน 
เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอ่ืน  

16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวม
ได้รับชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 
16.1.3 โดยอนุโลม  

16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.2.1 ก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของ
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สิน
ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซ่ึงตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องน้ัน  

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับชำระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหน้ี  

16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกำหนดราคาทรัพย์สินน้ันเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังน้ี  

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพยส์ิน
ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้  

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจำหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 
และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินดังกล่าว  

ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม  

16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มี
พฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้เป็นผู้มีสิทธิในเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอ่ืนที่ได้จากการรับชำระหน้ีก็ได้  

ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทไม่ต้องนำตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

เงื่อนไขเพิ่มเติม :  

ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับ
ภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้จนครบถ้วนแล้วและปรากฏ
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ว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวม
คำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้  

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่าน้ัน  

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิ
หรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำ
ตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่แล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำนำหน่วย
ลงทุน ในกรณีดังน้ี 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนด
ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ 
และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่
กำหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ดังน้ี 

1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณี
เป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งข้ึนก่อนวันที่ 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 

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดด้ำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไดรั้บมาโดยชอบแล้ว ให้ถือวา่ผู้
ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ 

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือ
ว่ามติน้ันเสียไป 

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 
ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ
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ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการขอมตผิู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไวใ้นมาตรา 
129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปน้ี
ด้วย 

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผูถื้อ
หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับ
ผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติ
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี  

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :  

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมี
สาระสำคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมน้ัน
มีผลผูกพันคู่สัญญา 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติ
พิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง 

(ก) ข้อกำหนดเก่ียวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

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

(ค) ข้อกำหนดเก่ียวกับการรับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินอ่ืน  

(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 
กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ 

(จ) เร่ืองที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื ่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพันใหม้ีสาระสำคญัสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ่ก้ไขเพิ่มเตมิ
โดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
แล้วแต่กรณี หรือ 

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันน้ันเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร 
และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด 

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว ้ณ ที่
ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด้ รวมทั้งจัดส่งสรุป
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงาน
ประจำปีของกองทุนรวม  
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21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี  

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม 
และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวม
และผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ  

22. การเลิกกองทุนรวม :  

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :  

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังน้ี 

(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แลว้ทั้งหมด โดยคำนวณตามมูลคา่ที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดน้ัน  

(2) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทำการใด  

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี 

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วันใดวันหน่ึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แลว้
ทั้งหมด  

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิด
เป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งน้ี ในกรณีที่เป็นกองทุนรวม
ที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืน
หน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เท่าน้ัน 

ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ 
เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนน้ัน 

ความใน (3) วรรคหน่ึง และวรรคสอง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังน้ี 

(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน 

(ข) กองทุนรวมหน่วยลงทุน 

(ค) กองทุนรวมฟีดเดอร์ 

(ง) กองทุนรวมดัชนี 

(จ) กองทุนรวมอีทีเอฟ 

22.1.2 บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณา
แล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (3) (ก) และ (ข) 
และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ ให้นำความในข้อ 22.1.1 (3) 
วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

22.1.3 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำ
การ หรืองดเว้นกระทำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน  
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22.1.4 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวน
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ  

22.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเลิกโครงการ หรือดำเนินการอื่นใด ในกรณีที่มูลค่าหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ายได้คร้ังแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการลงทุน โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน  

22.1.6 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป หากปรากฏว่า  

(1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการที่
ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดย
อาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว  

(2) มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กำหนดในประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน  

22.1.7 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มี
เหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุน
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจ
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการชี้แจง 
หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทำการแก้ไข 
หรือดำเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานคณะกรรมการ 
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 “การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน” ได้  

22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

22.2.1 เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื ่อเลิกกองทุนรวม 
ดังต่อไปน้ี 

(1) ยุติการรับคำสั่งซ้ือและคำสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 

(2) แจง้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้ง
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์
ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งน้ี ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันทีเ่กิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 
หรือข้อ 22.1.2 

(3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์
ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
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(4) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 
วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมเปิดน้ัน 

22.2.2 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิก เพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า หรือ
เพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการ  

บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปน้ี  

(1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บน
เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบในกรณีที่หน่วยลงทุน
กองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 5 วันทำการ 

(2) ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิก
กองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บน Website ของบริษัทจัดการ: 
www.scbam.com หรือวิธีอ่ืนใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม เป็นต้น  

(3) จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิก
กองทนุรวม 

23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :  

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบ เพื่อทำหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนรวมแล้ว
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

สำหรับค่าใช้จ่าย และเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน
รวม และผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คง
เหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยถืออยู่ตามหลกัฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ 
ณ วันเลิกโครงการ  

เมื ่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู ้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมแล้วหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงคา้งอยู่
ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุน
รวม   
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