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หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์ 

SCB GLOBAL BOND FUND (SCBGLOBFUND) 

▪ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์ เป็นกองทุนท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 7 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิด
รับซื้อคืนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล ชนิดเพื่อการออม ชนิดควบประกัน และชนิดเพื่อการออมแบบสะสม
มูลค่า ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนท้ัง 7 ชนิดก่อนการลงทุน  

▪  มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด อาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าหน่วย
ลงทุนสำหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

▪  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน มิได้ทำให้ความรับผิดของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดหน่วย
ลงทุน ทรัพย์สินท้ังหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน 

▪ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์ มีนโยบายนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – 
Responsible Global Aggregate Bond Fund (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน ( share class) “Q share class” โดยมี net 
exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน 

▪ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดท่ี
อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนอาจลงทุนใน
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื ่อป้องกันความเสี ่ยงจากอัตราแลกเปลี ่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัย
ทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน  เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี ่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนท้ังจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 

▪ นอกจากนี้ กองทุนหลักดังกล่าวอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ เช่น การทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาออปชั่น และ/หรือสัญญาฟอร์เวิรด์ท่ี
อ้างอิงกับหลักทรัพย์/ตัวแปรอ้างอิงที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์ ก็อาจลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุนเช่นกัน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะน้ัน กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาตราสาร/หลักทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย สภาวะอัตราแลกเปลี่ยนและค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็น
ต้น เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน เช่น ในบางขณะผู้จัดการกองทุนอาจ
ปรับลดสัดส่วนการลงทุนในตราสาร/หลักทรัพย์ (Asset allocation) และเพิ่มการลงทุนในสัญญาชื้อขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิงกับตราสาร/
หลักทรัพย์นั้น เพื่อเป็นการลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนของกองทุน เป็นต้น ดังนั้น  จึงทำให้กองทุนนี้มีความเสี่ยงมากกว่า
กองทุนโดยท่ัวไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูง และรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนท่ัวไป 

▪ เนื่องจากกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์ มีนโยบายนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ  ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงของประเทศท่ี
ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง มาตรการทางการเงิน ในภาวะที่
เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติ รวมถึงข้อจำกัดต่างๆ ในประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน ทำให้มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือ
อาจจะทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
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▪ ในกรณีท่ีกองทุนหลักมีการลงทุนในตราสาร SIP เกินกว่าอัตราส่วนการลงทุนท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด บริษัท
จัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก เพื่อให้อัตราส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าว มีอัตราส่วนไม่เกินกว่า
หลักเกณฑ์การลงทุนท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

▪ ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม* ไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ 
▪ ผู้ถือหน่วยลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม* จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และ

จะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รับภายในกำหนดเวลา นอกจากน้ีจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวล
รัษฎากร 

▪ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม* จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนท่ีซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันท่ี 1 
มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2567 หรือตามเวลาท่ีประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต โดยจะต้องมีระยะเวลาการถือครอง
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปีนับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดเท่าน้ัน 

▪ การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเฉพาะการทำรายการสับเปลี่ยนจากกองทุนรวมเพื่อการออม
อื่น / หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม*อื่น และกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเข้ามายังหน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออม* ของกองทุนดังกล่าวข้างต้น (ไม่รวมถึงกองทุนรวมท่ีได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่นภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการ) 

▪ การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้สามารถทำรายการสับเปลี่ยนได้เฉพาะระหว่างกองทุน
รวมเพื่อการออม / หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม* ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเท่าน้ัน 

▪ ในช่วงแรกบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม*ภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

▪ สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม* ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนด้วย 
หมายเหตุ: *หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

▪ ในกรณีท่ีกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์ ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีคำสั่งไว้ 

▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อ
สงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล 
บอนด์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ 

▪ ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 
▪ บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ ( absolute correlation 

coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินท่ี
ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีตซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่
สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปทีี่ 11 สิน้สดุวนัที่ 31 พฤษภาคม 2566 

  

▪ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์ ( “กองทุน”) การเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัท
จัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับลงทะเบียนการ
โอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมี
ถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น  และดำเนินกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา   

▪ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะตอ้ง
ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที ่เกิดขึ ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิ
แก่บริษัทจัดการท่ีจะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
นั้นซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิ
ดำเนินการอื่นใดเท่าท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ 
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รายละเอียดกองทุนรวม 

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์ 
  SCB GLOBAL BOND FUND (SCBGLOBFUND) 
อายุโครงการ   : ไม่กำหนดอายุโครงการ 
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดต้ัง/จัดการกองทุนรวม     : 28 พฤษภาคม 2555 
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 30 กรกฎาคม 2555 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทโครงการ  

▪ กองทุนรวมตราสารหน้ี 

▪ กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder (Feeder Fund)  

นโยบายการลงทุนของกองทุน 

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ( Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน T. Rowe Price 
Funds SICAV – Responsible Global Aggregate Bond Fund (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “Q share class” ซึ่งเป็น
กองทุนที่จัดตั ้งขึ ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบอร์ก (Luxembourg) และบริหารงานภายใต้ความดูแลของ T. Rowe Price 
International Ltd กองทุนหลักมีนโยบายเน้นสร้างมูลค่าหน่วยลงทุนให้มีมูลค่าสูงสุด ทั้งจากการเติบโตด้านมูลค่าของการลงทุนและรายได้
จากการลงทุน โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีต่าง ๆ จากผู้ออกตราสารท่ัวโลกเป็นหลัก และจะลงทุนอย่างน้อยสองในสามของทรัพย์สิน
ท้ังหมดในตราสารหน้ีซึ่งออกโดยรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ บริษัทเอกชน และธนาคารโดยกองทุนมี net exposure ใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมี
การลงทุนท่ีส่งผลให้มี net exposure ท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน 

ในส่วนที่เหลือจากการลงทุนบริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือบัตรเงิน
ฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่าง
หน่ึงหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้  

นอกจากนี้ กองทุนหลักดังกล่าวอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ( Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(efficient portfolio management (EPM)) ได้ เช่น การทำสัญญา สวอป และ/หรือสัญญาออปชั่น และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับ
หลักทรัพย์/ตัวแปรอ้างอิงที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์ อาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ( Derivatives) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน 
เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที ่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย ตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด รวมถึงกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated 
Securities) แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสาร SIP เกินกว่าอัตราส่วนการลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ในกรณีที่กองทุนหลักมี
การลงทุนในตราสาร SIP เกินกว่าอัตราส่วนการลงทุนท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนใน
กองทุนหลัก เพื่อให้อัตราส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าว มีอัตราส่วนไม่เกินกว่าหลักเกณฑ์การลงทุ นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กำหนดดังนี ้ 
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1) บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันท่ีรับทราบข้อมูลการลงทุนในตราสารดังกล่าวเกิน
กว่าอัตราส่วนการลงทุนท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ยกเว้นกรณีท่ีเกิดจากปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร ท่ี
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า  

2) หากการดำเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก มีผลทำให้การลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
ต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือก
กองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป  

3) หากเกิดกรณีใดๆที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุน โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตาม
จำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วย
ลงทุนท่ีถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายแล้วท้ังหมด  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นำเรื่องการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ท่ี
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมาบังคับใช้ในช่วง
ดำเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน เพื่อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม ซึ่งจะใช้ระยะเวลาภายใน 30 วันทำการ 

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความ
เหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน  

ในกรณีสถานการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

ท้ังนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังน้ีรวมด้วยก็ได้ 
โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 

1. 30 วันนับแต่วันท่ีจดทะเบียน 

2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม 

3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอ นย้าย
กองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ท้ังนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมี
ความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่าง ๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น 
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ และ/หรือกรณีท่ีวงเงินลงทุนในต่างประเทศเต็มเป็นการ
ชั่วคราว และ/หรือในช่วงระหว่างรอการอนุมัติการเพิ่ิมวงเงินลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลที่จำเป็นและ
สมควร ส่งผลให้กองทุนอาจไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ทันที หรืออาจจำเป็นต้องชะลอการลงทุนในต่างประเทศเป็นการ
ชั่วคราว ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนท่ีกำหนดไว้ในโครงการตามข้างต้นได้ ท้ังนี้ บริษัท
จัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ ในโครงการตามประกาศต่อสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

หากในกรณีท่ีการลงทุนในกองทุนหลักน้ีไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น 
และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ ของกองทุนหลักนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียม 
และ/หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดท่ีส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อกองทุน เป็นต้น กล่าวคือ ในกรณีท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลต่อ
กองทุนหลัก (Master fund) และ/หรือบริษัทจัดการอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวม
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ต่างประเทศหรือกองทุนหลัก (Master Fund) เป็นกองทุนต่างประเทศอื่นได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเดิม หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์ ได้ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและ
รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าวไม่น้อยกว่า 15 วัน  

ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หากปรากฏว่ามูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางท่ีกองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยกองทุนปลายทางดังกล่าวเป็นกองทุนต่างประเทศท่ีไม่
มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนรวมดัชนีหรือกองทุนรวมอีทีเอฟ 

(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก  

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก  

ในกรณีท่ีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปน้ี  

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม  
ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันท่ีปรากฏเหตุ  

(2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีปรากฏเหตุ  

(3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  

(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะ
ของกองทุนรวม  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย  

ท้ังนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีท่ีมีการดำเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นำเรื่องการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ท่ี
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมาบังคับใช้ในช่วง
ดำเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน 

ท้ังนี้ ในการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดำเนินการครั้ง
เดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยการทยอยโอนย้ายเงินลงทุนจึงอาจส่งผลให้ช่วงระยะเวลาดังกล่าวกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการข้างต้น 

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)    

Bloomberg Global Aggregate Total Return Value Unhedged USD สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% และปรับด้วย
อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 50% 

หมายเหตุ: 

บริษัทจัดการจะใช้ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนตามน้ำ้หนักของการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงิน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบาย
การลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบาย
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เกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใ ช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ 
ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การ
เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้ 

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 

▪ ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (ส่วนเกินทุน) หากผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน ณ ราคาที่สูงกว่า
ราคาท่ีซื้อหน่วยลงทุน ท้ังนี้  สำหรับผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาเงินกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึ้นดังกล่าวจะได้รับยกเว้นไม่
ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

▪ ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (เฉพาะชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ) 

▪ ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผล (เฉพาะชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดเพื่อการออม) 

▪ เงินลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมแบบสะสมมูลค่า สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยผู้ลงทุนต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด 

▪ ผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดควบประกันจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทประกัน 

ระดับความเสี่ยงของกองทุน 
 

 
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหน้ีเอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV 

 

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม 

Q:      กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร  

A:        กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนท่ัวไป และการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังนี้ 

กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 7 ชนิด ได้แก่  

1) ชนิดสะสมมูลค่า (SCBGLOB) : (เปิดให้บริการ) 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total return) 

2) ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ (SCBGLOB(R)) : (ยังไม่เปิดให้บริการ) 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยกองทุนมุ่งหวังที่จะให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ  

3) ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBGLOB(D)) : (ยังไม่เปิดให้บริการ) 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล  

4) ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBGLOB(P)) : (เปิดให้บริการ) 
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เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล สถาบันท่ีบริษัทจัดการกำหนดท่ีต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน 
(Total return) โดยในเบื้องต้นบริษัทจัดการกำหนดให้บริการเฉพาะผู้ลงทุนท่ีเป็นกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่าน้ัน  

5) ชนิดเพื่อการออม (SCBGLOB(SSF)) : (ยังไม่เปิดให้บริการ) 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนน้ีสามารถนำไป
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ท้ังนี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงาน
ของทางการประกาศกำหนด 

6) ชนิดควบประกัน (SCBGLOB(IN)) : (ยังไม่เปิดให้บริการ) 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกัน 

7) ชนิดเพื่อการออมแบบสะสมมูลค่า (SCBGLOB(SSFA)) : (ยังไม่เปิดให้บริการ) 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนน้ีสามารถนำไป
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมถึงได้รับผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total return) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุนข้างต้นในภายหลังได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อน
การเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 
ท้ังนี้ กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนจะถือเป็น
ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุนได้ท่ี www.scbam.com 

Q:      กองทุนรวมน้ีมีจำนวนเงินทุนโครงการล่าสุดเท่าใด 

A:        2,000 ล้านบาท 

Q:      กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุน ในระยะเวลาเท่าใด 

เหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ  โดยสามารถลงทุนระยะยาวและยอมรับความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับ
การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีกองทุนไปลงทุนในต่างประเทศได้ รวมถึงสามารถยอมรับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน
และผลตอบแทนได้ในบางช่วงของการลงทุนตลอดระยะเวลาท่ีถือหน่วยลงทุน 

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมแบบสะสมมูลค่า เหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องการลงทุนเพื่อนำไปลดหย่อน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ท้ังนี้ ผู้ลงทุนต้องถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปีตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุน เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษ ี

Q:      ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน  

A:        ปัจจัยท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

▪ เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ  โดยกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนพิจารณา
ลงทุนนั้นจะเกี ่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหลายประเภทที่แตกต่างกัน ซึ ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั้นบางชนิดเป็น
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีมีความเสี่ยงสูง หรือมีโอกาสที่จะมีความผันผวนสูง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
ราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ก็จะส่งผลให้ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้เช่นกัน   

http://www.scbam.com/
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▪ เนื่องจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนจะไปลงทุนนั้น  จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในต่างประเทศ จึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้น ๆ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนรวมของ
ประเทศไทย  

▪ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์ 
เปลี่ยนแปลง  ซึ่งอาจทำให้เงินต้นและผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนตามไปด้วย  

Q:       กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่  อย่างไร  

A: กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์ ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือคุ้มครองเงินต้นในรูปสกุลเงินบาทให้แก่ผู้ลงทุน 

Q: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 

A: วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญช ี: เดือน พฤษภาคม 

Q:      กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ และผลการดำเนินงานอย่างไร 

A:        ข้อมูลทั่วไปของกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Responsible Global Aggregate Bond Fund (Q share class) (กองทุน
หลัก) 

(แหล่งท่ีมาของข้อมูล:  หนังสือชี้ชวนกองทุนหลักข้อมูล ณ กันยายน 2558) 
ลักษณะทั่วไปของกองทุน 

นโยบายการลงทุน กองทุนหลักมีนโยบายเน้นสร้างมูลค่าหน่วยลงทุนให้มีมูลค่าสูงสุด ท้ังจากการ
เติบโตด้านมูลค่าของการลงทุนและรายได้จากการลงทุน โดยกองทุนจะลงทุน
ในตราสารหนี้ต่าง ๆ จากผู้ออกตราสารทั่วโลกเป็นหลัก และจะลงทุนอย่าง
น้อยสองในสามของทรัพย์ส ินทั ้งหมดในตราสารหนี ้ซ ึ ่งออกโดยรัฐบาล 
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ บริษัทเอกชน และธนาคาร 

วันเริ่มจัดต้ังกองทุน 28 ตุลาคม 2557   
ประเทศที่กองทุนจดทะเบียน ลักเซมเบอร์ก (Luxembourq) 
อายุกองทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ 
Share Class Q share Class 
ผู้จัดการกองทุน (Manager) T. Rowe Price  International Ltd 
ดัชนีอ้างอิง (Index) Barclays Global Aggregate Bond Index 
Bloomberg  Code TRPGABQ LX 
ISIN Code LU1845137733 
เว็บไซต์ (website) www.troweprice.com/institutional 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก* 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.45 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

*   อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนได้ ทั้งนี้ หากการ แก้ไข
เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนทราบ ภายใน 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราใหม่ 

** ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่ มเติม
โครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ทางเว็ปไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน 
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนหลัก 
ความเสี่ยงด้านคู่ค้า (Counterparty Risk)  
คู่ค้าซึ่งกองทุนเข้าทำธุรกรรมด้วย อาจไม่ต้องการหรือไม่สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีมีต่อกองทุนได้ 
ความเสี่ยงรายประเทศ (Country Risk) ประเทศจีน 
การลงทุนทั้งหมดในประเทศจีนจะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงซึ่งบรรยายไว้ในหัวข้อ “ความเสี่ยงด้านตลาดเกิดใหม่ (emerging market risk)” 
ด้านล่าง อีกทั ้ง การลงทุนในหลักทรัพย์ซึ ่งจะซื ้อหรือถือครองได้ต่อเมื ่อนักลงทุนได้รับ QFII license (Qualified Foreign Institutional 
Investors License) หรือเป็นหลักทรัพย์ตามโปรแกรม Stock Connect อาจอยู่ภายใต้ความเสี่ยงอื่นเพิ่มเติม 
ความเสี่ยงรายประเทศ (Country Risk) ประเทศรัสเซียและยูเครน 
ในประเทศเหล่านี้จะมีความเสี่ยงในด้านการเก็บรักษาทรัพย์สินและคู่ค้าสูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว สถาบันรับฝากทรัพย์สินของรัสเซีย
พบว่ากฎเกณฑ์ของตนเอง มีความรับผิดชอบน้อยมากต่อผู้ลงทุน และอาจมีการกำกับดูแลที่ไม่ดีพอ หรือมิฉะนั้นก็อาจมีความเสี่ยงต่อการ
ฉ้อโกง ความประมาทเลินเล่อ หรือความผิดพลาด ตลาดหลักทรัพย์รัสเซียยังอาจมีประสิทธิภาพและสภาพคล่องต่ำซ่ึงอาจทำให้ราคาผันผวน
และเกิดการหยุดชะงักของตลาดได้ การลงทุนตรงในหลักทรัพย์รัสเซีย ซึ่งมิได้ซื้อขายผ่านตลาด Russian Trading System และตลาด 
Moscow Interbank Currency Exchange จะถูกจำกัดอยู่ที่ร้อยละ 10 ของทรัพย์สินของกองทุน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตลาด Russian 
Trading System และตลาด Moscow Interbank Currency Exchange เป็นที ่ร ู ้จ ักก ันว ่าเป็น ตลาดที ่ม ีกฎหมายในการกำกับด ูแล 
(regulated market) ดังนั้น หลักทรัพย์ซึ่งขึ้นทะเบียนหรือซื้อขายกันในตลาดเหล่านี้จึงไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดร้อยละ 10 ที่กล่าวมา แต่มิได้
หมายความว่าหลักทรัพย์กลุ่มน้ีจะปลอดจากความเสี่ยงใด ๆ ดังกล่าวมาข้างต้น หรือปลอดจากระดับความเสี่ยงท่ัวไปซ่ึงสูงกว่าเมื่อเทียบกับ
หลักทรัพย์ของประเทศอื่น เช่น หลักทรัพย์ยุโรปหรืออเมริกัน รัสเซียและยูเครนยังอาจที่จะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงทางการเมืองรุนแรงหรือ
เฉียบพลัน เช่น การถูกคว่ำบาตร (sanctions) หรือ การปฏิบัติการทางทหาร  
ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหน้ี (Credit Risk)  
ตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์ในตลาดเงินอาจด้อยมูลค่าได้ หากว่าสถานะทางการเงินของผู้ออกหลักทรัพย์เสื่อมลง ในกรณีที่สถานะทางการ
เงินของผู้ออกตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์ในตลาดเงินอ่อนแอลง มูลค่าของตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์ในตลาดเงินก็อาจลดลงด้วย ในกรณี
ร้ายแรงที่สุด ผู้ออกหลักทรัพย์อาจเลื่อนกำหนดเวลาการชำระเงินให้แก่ผู้ลงทุนออ กไป หรืออาจไม่สามารถชำระเงินได้เลย อันดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารหน้ียิ่งลดต่ำลงเท่าใด ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหน้ีก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่าน้ัน 
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)  
ความเปลี่ยนแปลงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอาจทำให้กำไรจากการลงทุนลดลงหรืออาจเพิ่มผลขาดทุนได้ อัตราแลกเปลี่ยนอาจ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและไม่อาจคาดการณ์ได้  
ความเสี่ยงด้านการผิดนัด (Default Risk)  
ผู้ออกตราสารหน้ีบางตัวอาจไม่สามารถชำระเงินตามตราสารหน้ีท่ีตนออกได้ 
ความเสี่ยงด้านตราสารอนุพันธ์ (Derivative Risk)  
ตราสารอนุพันธ์บางตัวอาจมีพฤติกรรมที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ หรืออาจทำให้กองทุนเสี่ยงต่อผลขาดทุนซึ่งมีมูลค่ามากกว่ามูลค่าต้นทุนของ
ตราสารอนุพันธ์เป็นอย่างมากได้ 
ตราสารอนุพันธ์โดยทั่วไปมีความผันผวนสูงและไม่มีสิทธิออกเสียง (voting right) ใดๆ ราคาและความผันผวนของตราสารอนุพันธ์ 
(โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัญญาเครดิตอนุพันธ์ (credit default swaps)) อาจเบี่ยงเบนจากราคาและความผันผวนตามที่เป็นจริงของสินทรัพย์
อ้างอิงของตราสารอนุพันธ์ดังกล่าว ในกรณีท่ีสภาวะตลาดย่ำแย่ อาจเป็นไปไม่ได้หรือ ไม่อาจกระทำได้ท่ีจะส่งคำสั่งเพื่อท่ีจะจำกัดหรือหักลบ
กับความเสี่ยงของราคาตลาดหรือผลขาดทุน ซึ่งเกิดจากตราสารอนุพันธ์บางตัว 
-     ตราสารอนุพันธ์ที่ซ้ือขายนอกตลาด (OTC Derivatives)  
เนื่องจากตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายนอกตลาดที่จริงแล้วเป็นสัญญาส่วนบุคคลระหว่างกองทุนและคู่ค้ารายใดรายหนึ่งหรือหลายรายเท่าน้ัน 
ด้วยเหตุนี้ ตราสารอนุพันธ์ลักษณะนี้จึงมีการกำกับดูแลน้อยกว่าหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดเป็นอย่างมาก ตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายนอ ก
ตลาดจะมีความเสี่ยงด้านคู่ค้าและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่สูงกว่า และยังอาจบังคับให้คู่ค้าอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีอยู่กับ
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กองทุนได้ยากกว่าอีกด้วย ในกรณีท่ีคู่ค้าระงับการเสนอขายตราสารอนุพันธ์ท่ีกองทุนได้วางแผนให้มีการนำมาใช้งาน กองทุนอาจไม่สามารถ
หาตราสารอนุพันธ์ท่ีเทียบเคียงจากแหล่งอื่น หรืออาจพลาดโอกาสในการได้รับกำไรหรืออาจทำให้กองทุนเผชิญความเสี่ยงหรือขาดทุนอย่าง
ไม่อาจคาดหมายได้ อันรวมไปถึงการขาดทุนจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อตราสารอนุพันธ์สถานะตรงข้ามมาหักกลบกับสถานะของตรา
สารอนุพันธ์ในพอร์ตได้ 
เนื่องจากเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถปฏิบัติได้สำหรับ การลงทุนประเภท SICAV ท่ีจะทำธุรกรรมตราสารอนุพันธ์นอกตลาดกับหลายคู่ค้า โดยถ้าคู่ค้า
รายใดมีสถานะการเงินที่อ่อนแอลงก็อาจทำให้เกิดผลขาดทุนจำนวนมากได้ ในทางตรงกันข้าม หากว่ากองทุนประสบกับความอ่อนแอทาง
การเงินหรือไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามสัญญาได้ คู่ค้าก็อาจไม่ต้องการที่ี ่จะทำธุรกิจกับโครงการ จัดการลงทุนประเภท SICAV ซึ่งอาจทำให้
โครงการจัดการลงทุนประเภทดังกล่าวไม่สามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ 
-    ตราสารอนุพันธ์ที่ซ้ือขายในตลาด (Exchange-Traded Derivatives) 
แม้ว่าตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายในตลาดโดยท่ัวไปจะได้รับการพิจารณาว่ามีความเสี่ยงต่ำกว่าตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายนอกตลาด แต่ตราสาร
อนุพันธ์ประเภทน้ีก็ยังคงมีความเสี่ยงในการถูกห้ามซื้อขาย (suspension) ตราสารอนุพันธ์หรือสินทรัพย์อ้างอิงของตราสารอนุพันธ์ซึ่งอาจทำ
ให้กองทุนไม่สามารถที่จะรับรู้รายได้หรือหลีกเลี่ยงผลขาดทุนได้  ซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และยังมีความ
เสี่ยงท่ีว่า การชำระเงินของตราสารอนุพันธ์ที่ซ้ือขายในตลาดซ่ึงดำเนินการผ่านระบบการโอนเงินอาจไม่สำเร็จตามกำหนดหรือท่ีคาดหมายไว้ 
ความเสี่ยงตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Risk)  
ตลาดเกิดใหม่เป็นตลาดท่ีก่อตั้งขึ้นภายหลังตลาดในประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยเหตุน้ี ตลาดดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงสูงกว่าหลายประการ ซึ่งสืบ
เนื่องมาจากปัจจัยดังต่อไปน้ี: 
การขาดเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่น่าพอใจของกฎเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ  
ความล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบ หรือล้มเหลวในการตระหนักถึงสิทธิของผู้ลงทุนดังเช่นท่ียอมรับกันในตลาดพัฒนาแล้ว 
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายทางการค้า หรือภาษี ที่สูงเกินสมควร หรือการถูกยึดสินทรัพย์โดยสิ้นเชิง 
กฎและแนวปฏิบัติซึ่งทำให้ผู้ลงทุนภายนอกเสียเปรียบ 
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์ไม่สมบูรณ์ ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่ถูกต้อง 
ไม่มีแบบแผนในมาตรฐานการจัดทำรายงานทางบัญชี รายงานผู้สอบบัญชี และรายงานทางการเงิน 
การปั่นราคาโดยผู้ลงทุนรายใหญ่ 
การล่าช้า และการปิดตลาด ตามอำเภอใจ 
การฉ้อโกง คอรัปช่ัน และข้อผิดพลาดอื่นๆ 
ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวทางภูมิศาสตร์ (Geographic Concentration Risk)  
กองทุนลงทุนส่วนใหญ่ในบางภูมิภาค การดำเนินการเช่นน้ีของกองทุนอาจทำให้ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสภาวะทางสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม หรือสภาวะตลาด ภายในภูมิภาคนั้น สถานการณ์เช่นนี้อาจหมายความไปถึงความผันผวนและความเสี่ยงในการ
เกิดผลขาดทุนท่ีสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีท่ีกองทุนลงทุนแบบกระจายตัว 
ความเสี่ยงด้านการป้องกันความเสี่ยง (Hedging Risk)  
ความพยายามของกองทุนท่ีจะลดหรือขจัดความเสี่ยงบางอย่างอาจไม่ได้ผลตามความประสงค์ ภายใต้ขอบเขตท่ีว่ากองทุนใช้เครื่องมือซึ่งถูก
ออกแบบมาเพื่อหักกลบกับความเสี่ยงจำเพาะบางชนิด (เช่น การขจัดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (currency risk) ของหน่วยลงทุนแต่
ละประเภทซึ่งลงทุนในสกุลเงินท้องถิ่นที่แตกต่างจากสกุลเงินของกองทุน) มาตรการเหล่านี้อาจทำงานได้ไม่เต็มประสิ ทธิภาพ อาจเป็นไป
ไม่ได้บางครั้ง หรืออาจล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง ผลการดำเนินงานของกองทุนอาจลดลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง โดยการ
ป้องกันความเสี่ยงท่ีประสบผลจะขจัดท้ังโอกาสทำกำไรและขจัดโอกาสขาดทุนไปด้วย  
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)  
เมื่อมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ตามปกติแล้วมูลค่าของตราสารหนี้จะลดลง โดยหลักเมื่ออายุของการลงทุนในตราสารหนี้มีเหลืออยู่มากเท่าใด 
และ อันดับน่าเชื่อถือที่ได้รับยิ่งสูงมากเท่าไหร่ ความเสี่ยงจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น 
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ความเสี่ยงด้านการลงทุนในกองทุน (Investment Fund Risk)  
การลงทุนในกองทุนมีความเสี่ยงบางประการซึ่งนักลงทุนอาจไม่ประสบเมื่อทำการลงทุนในตลาดโดยตรง: 
การกระทำของนักลงทุนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการไหลออกอย่างกะทันหันของเงินลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการของกองทุน 
และอาจทำให้ทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนลดลง 
นักลงทุนไม่สามารถกำหนดทิศทางหรือมีอำนาจเหนือวิธีในการนำเงินไปลงทุนระหว่างที่กำลังลงทุนอยู่ในกองทุน 
การเข้าซื้อหรือขายการลงทุนของกองทุนอาจมิได้คำนึงถึงความเหมาะสมทางภาษี (tax efficiency) ของนักลงทุนรายใด ๆ 
กองทุนอยู่ภายใต้ระเบียบและกฎหมายด้านการลงทุนต่าง ๆ ซึ่งจำกัดการใช้หลักทรัพย์และเทคนิคในการลงทุนบางชนิดซึ่งอาจช่วยเพิ่ม
สมรรถภาพในการลงทุน ภายใต้ขอบเขตว่ากองทุนตัดสินใจจดทะเบียนในเขตอำนาจรัฐใดๆ ซึ่งมีการบังคับใช้ข้อจำกัดที่แคบกว่านี้ การ
ตัดสินใจดังกล่าวอาจส่งผลต่อไปถึงการจำกัดกิจกรรมทางการลงทุนของกองทุนได้ 
เนื่องจากกองทุนอยู่ในลักเซมเบิร์ก ความคุ้มครองใด ๆ ซึ่งอาจเคยได้รับจากหน่วยงานกำกับดูแลอื่น (โดยสำหรับนักลงทุนภายนอก
ลักเซมเบิร์ก ให้หมายถึง หน่วยงานกำกับดูแลในประเทศแม่ของตน) อาจไม่ได้นำมาใช้บังคับกับกองทุน 
เนื่องจากหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ได้มีการซื้อขายโดยเปิดเผยแก่ประชาชนทั่วไป ทางเลือกเดียวในการไถ่ถอน  ก็คือ การขายคืนหน่วย
ลงทุนซึ่งอาจล่าช้าและอยู่ภายใต้นโยบายการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอื่นใดซึ่งกองทุนกำหนด 
ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Concentration Risk)  
ภายใต้ขอบเขตที่ว่ากองทุนลงทุนส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์ซึ่งออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์ไม่กี่่ราย การลงทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวจึงอาจไดร้ั บ
ผลกระทบอย่างมากจากสภาพธุรกิจ อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ การเงิน หรือตลาด ซึ่งกระทบต่อตัวผู้ออกหลักทรัพย์ สถานการ ณ์เช่นนี้อาจ
หมายถึงความผันผวนและความเสี่ยงในการเกิดผลขาดทุนท่ีสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีท่ีกองทุนลงทุนแบบกระจายตัว 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  
หลักทรัพย์ใด ๆ อาจกลายเป็นหลักทรัพย์ซึ่งยากที่จะประเมินมูลค่าหรือขาย ณ เวลาและราคาที่ต้องการได้  นอกจากน้ี หลักทรัพย์บางอย่าง
โดยลักษณะของหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจยากที่จะประเมินมูลค่าหรือยากที่จะขายในราคาที่เหมาะสมหรือในจำนวนมาก กรณีนี้รวมถึง
หลักทรัพย์ที่จัดว่าไม่มีสภาพคล่อง หรือ หุ้น ตราสารหน้ี หรือ หลักทรัพย์ในรูปแบบอื่นใดซึ่งออกเป็นจำนวนน้อย ความถี่ในการซื้อขายต่ำ หรือ
มีการซื้อขายกันในตลาดซ่ึงค่อนข้างเล็ก หรือมีกำหนดการชำระเงินยาว 
ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ (Management Risk)  
บางครั้ง ผู้จัดการลงทุน หรือ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน อาจพบว่า การจัดการกองทุนหน่ึงอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุน
อื่นท่ีตนบริหารจัดการ (แม้ว่าในกรณีดังกล่าว พอร์ตการลงทุนท้ังหมดอาจได้รับการดำเนินการด้วยความเป็นธรรมก็ตาม)  
ความเสี่ยงด้านสภาวะตลาด (Market Risk)  
ราคาของหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงแบบรายวันและสามารถลดลงได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยท่ีกว้างขวางและหลากหลาย  
ตัวอย่างของปัจจัยดังกล่าว ได้แก่: 
 ข่าวด้านการเมืองและเศรษฐกิจ 
 นโยบายของรัฐบาล 
 ความเปลี่ยนแปลงในแนวปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ 
 ความเปลี่ยนแปลงในด้านประชากรศาสตร์ (demographic) วัฒนธรรม และประชากร 
 ภัยธรรมชาติและภัยท่ีเกิดจากมนุษย์ 
 สภาพอากาศและฤดูกาล 
 การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ หรือการค้นพบในการสืบสวน 
 ค่าใช้จ่ายและพลังงานท่ีมีอยู่ สินค้าโภคภัณฑ์ (commodities) และทรัพยากรธรรมชาติ 
ผลกระทบของความเสี่ยงด้านสภาวะตลาดอาจส่งผลอย่างฉับพลันหรือค่อยเป็นค่อยไป ท้ังในระยะสั้นหรือระยะยาว ท้ังในวงแคบหรือกว้าง 
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ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 
กองทุนอาจอยู่ภายใต้ความผิดพลาดซึ่งส่งผลโดยเฉพาะต่อการประเมินมูลค่า การกำหนดราคา การจัดทำบัญชี การจัดทำรายงานทางภาษี 
การจัดทำรายงานทางการเงิน และการซื้อ-ขาย นอกจากนี้ ในตลาดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดเกิดใหม่ อาจมีความเสียหายอัน
เนื่องมาจากการฉ้อโกง คอรัปช่ัน การเคลื่อนไหวทางการเมืองและการทหาร การยึดทรัพย์สินโดยสิ้นเชิง หรือ เหตุการณ์ท่ีไม่ปกติประการอื่น 
ความเสี่ยงจากการที่ชำระหนี้คืนก่อนกำหนดและการขยายระยะเวลาชำระหน้ี  (Prepayment and Extension Risk) สำหรับหลักทรัพย์
ประเภท Mortgage-backed securities และหลักทรัพย์ประเภท Asset-backed securities หรือหลักทรัพย์อื ่น ซึ ่งราคาของหลักทรัพย์
ดังกล่าว โดยปกติจะสะท้อนถึงข้อสันนิษฐานที่ว่าหลักทรัพย์จะมีการจ่ายเงินชำระก่อนครบกำหนด พฤติกรรมอันไม่อาจคาดหมายได้ของ
อัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลเสียต่อผลการดำเนินงานของกองทุนได้ 
หลักทรัพย์ประเภท Asset-backed securities คือ ตราสารหนี้ซึ่งแสดงถึง กรรมสิทธิ์บนผลประโยชน์ของกองทรัพย์สินอ้างอิง ( underlying 
pool) ในรายได้ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการจำนองและผู้บริโภค  โดยท่ัวไปทรัพย์สินประเภท Amortizing asset (เช่น กรณีสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ และ
การเช่าซื้ออุปกรณ์) มักจะมีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยโดยตรงไปยังผู้ลงทุน ในขณะที่สินทรัพย์ประเภท Revolving assets (เช่น หนี้บัตร
เครดิต และสินเชื่อบ้านคุณภาพดี) ส่วนใหญ่จะนำส่วนที่ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยไปเวียนลงทุนใหม่ ( reinvest) ในหลักประกัน (collateral) 
สำหรับช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ขณะที่หลักทรัพย์ประเภท Mortgage-backed securities คือ หลักทรัพย์ที่แสดงผลประโยชน์ในกลุ่มการจำนอง 
และอาจรวมไปถึงข้อผูกพันการจำนองเป็นประกัน ซึ ่งหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้อาจมีหลักประกันเต็มมูลค่าด้ วยพอร์ต สินเชื่อ
อสังหาริมทรัพย์ หรือ หลักทรัพย์ประเภท Mortgage-backed securities หลักทรัพย์ประเภท Commercial mortgage-backed securities 
และ หลักทรัพย์ประเภท Striped mortgage-backed securities  
การได้รับการชำระคืนเงินเพิ่มขึ้น เมื่อเวลาที่อัตราดอกเบี้ยลดต่ำลง ซึ่งทำให้อายุเฉลี่ยของตราสารในพอร์ตสั้นลงซึ่งจะลดความสามารถใน
การทำกำไรด้านราคา นอกจากนี้ กรณีดังกล่าวยังบังคับให้กองทุนต้องเวียนลงทุนใหม่ด้วยอัตราดอกเบี้ยที ่ต่ำซึ ่งจะลดรายได้และ
ผลตอบแทนรวมของพอร์ต และทำให้เกิดผลขาดทุนได้ 
หลักทรัพย์ประเภท Mortgage-backed securities ยังอยู่ภายใต้ความเสี่ยงในการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ (extension risk) ในกรณีท่ี
อัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น การขาดโอกาสในการรีไฟแนนซ์จะทำให้อายุเฉลี่ยของตราสารในพอร์ตของกองทุนยาวขึ้น สืบเนื่องมาจาก การ
ลดลงของการชำระคืนเงินต้นที่อาจคาดหมายได้ของหลักทรัพย์ประเภท Mortgage-backed securities และหลักทรัพย์ประเภท Asset-
backed securities กรณีเช่นว่าน้ีจะเพิ่มความอ่อนไหวของกองทุนต่ออัตราดอกเบี้ยท่ีเพิ่มขึ้นและการลดลงของราคาท่ีอาจเกิดขึ้น 
ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวในการลงทุนบางกลุ่ม (Sector Concentration Risk)  
กองทุนลงทุนส่วนใหญ่ใน กลุ่มเศรษฐกิจเฉพาะบางกลุ่ม (หรือ สำหรับกรณีกองทุนตราสารหน้ี หรือเฉพาะกลุ่มธุรกิจ) ผลการดำเนินงานของ
กองทุนอาจได้รับผลกระทบอย่างมากจากสภาพธุรกิจ อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ การเงิน หรือตลาด ซึ่งกระทบต่อตัวกลุ่มหรือส่วนของตลาด
ตราสารหนี้ สถานการณ์เช่นนี้อาจหมายถึงความผันผวนและความเสี่ยงในการเกิดผลขาดทุนที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเที ยบกับกรณีที่กองทุน
ลงทุนแบบกระจายตัว 
หมายเหตุ: 
กรณีท่ีข้อมูลความเสี่ยงของกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Responsible Global Aggregate Bond Fund  มีความแตกต่างหรือไม่
สอดคล้องกับหนังสือชี้ชวนภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงอย่างระมัดระวังก่อน
ตัดสินใจลงทุน 
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ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุน 
ผลการดำเน ินงานของกองท ุน T. Rowe Price Funds SICAV – Responsible Global Aggregate Bond Fund (กองท ุนหล ัก)  เมื่ อ
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) แสดง ได้ดังต่อไปน้ี 

 
 
 

หมายเหตุ : 
(1) ท่ีมา: เอกสาร fact sheet ของ T. Rowe Price Funds SICAV – Responsible Global Aggregate Bond Fund ข้อมูล ณ วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2565 
(2) ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 

Q:      ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศนั้นเป็นอย่างไร 

A:  จากผลการดำเนินงานของกองทุนหลักข้างต้น เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) อาจพิจารณาได้จากความผันผวน/ความ
เคลื่อนไหวของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาได้ตามรูป (กราฟ) ดังนี้ 

กราฟแสดงการเคลื่อนไหวมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน  
T. Rowe Price Funds SICAV – Responsible Global Aggregate Bond Fund (Q Share class) 

 

หมายเหตุ : 
(1) ที่มา Bloomberg ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
(2) ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็น สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
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กราฟแสดงผลตอบแทนของกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Responsible Global Aggregate Bond Fund (Q Share 
class) 

 
หมายเหตุ : 

(1) ที่มา Bloomberg ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
(2) ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็น สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

 

ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน 

Q:      กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร 

A: การเสนอขายหน่วยลงทุน 

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ “ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน*” ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดย
มีมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก และมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ดังนี้  

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :  
ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. SCBGLOB 1.00 บาท 
2. SCBGLOB(R) 1,000.00 บาท 

3. SCBGLOB(D) 1,000.00 บาท 
4. SCBGLOB(P) 1.00 บาท 
5. SCBGLOB(SSF) 1,000.00 บาท 

6. SCBGLOB(IN) 50,000.00 บาท 
7. SCBGLOB(SSFA) 1,000.00 บาท 

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :  
ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. SCBGLOB 1.00 บาท 

2. SCBGLOB(R) 1,000.00 บาท 
3. SCBGLOB(D) 1,000.00 บาท 
4. SCBGLOB(P) 1.00 บาท 
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ชื่อย่อ รายละเอียด 
5. SCBGLOB(SSF) 1,000.00 บาท 
6. SCBGLOB(IN) 1,000.00 บาท 

7. SCBGLOB(SSFA) 1,000.00 บาท 

คำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้ โดยนำจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ยกตัวอย่าง เช่น หากผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนในช่วงเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรก และค่าธรรมเนียมสำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนสำหรับช่วงการเสนอขายครั้งแรก เท่ากับร้อยละ 0.50 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเท่ากับ 10.0535 บาทต่อหน่วย  โดยหากผู้ลงทุนสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์  โกลบอล บอนด ์เท่ากับ 5,000 บาท  ในช่วงการเสนอขายครั้งแรกดังกล่าว ผู้ลงทุนจะได้รับ
จำนวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 497.3392 หน่วย (5,000 /10.0535) 

ท้ังนี้ สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมแบบสะสมมูลค่าเป็นครั้งแรก บริษัทจัดการจะจัด
ให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อทำการศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการออมเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน 

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ท่ี : 
▪  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานสาขาทุกแห่ง เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. 

▪  บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com และทางแอพพลิเคชั ่น SCB 

EASY APP เวลาเริ่มให้บริการ -16.00 น. 

▪  บลจ. ไทยพาณิชย์ โทร. 0-2777-7777 เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. และแอพพลิเคชั่น SCBAM Fund Click เวลาเริ่มให้บริการ -15.30 
น 

▪  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุน 
    การขายหรือรับซ้ือคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง 
ท้ังนี้ วิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ท่ีบริษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนกำหนด 
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงช่องทางการให้บริการข้างต้นในภายหลังได้ โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
และ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

  (ท้ังนี้ *วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนข้างต้น หมายถึง วันท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทำการ
ของต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน และ/หรือวันทำการของกองทุนต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน และ/หรือประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน 
หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม) 

การจัดสรรหน่วยลงทุน  

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามท่ีสั่งซื้อหลังจากท่ีบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว  

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง
โครงการจัดการกองทุนรวมจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ "สั่งซื้อก่อน ได้
ก่อน" ในกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะจัดสรรให้กับราย
ใดรายหนึ่งได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า  
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ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือชื่อเสียง ความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยไม่
จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 
ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้                 

 กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และช่องทางที่ธนาคารกำหนด  
 ชำระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม  

“ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด” 
 กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอื่นท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

 นำเช็คหรือเงินสดเข้า “บัญชีซ้ือกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปน้ี 

                                   ธนาคาร เลขที่บัญชี 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 049-3-13640-2 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 745-1-03912-6 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 129-3-16151-7 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 001-1-53394-0 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 777-0-05844-9 

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) 739-3-63018-7 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 039-6-03709-7 

ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย  080-0-35101-4 

ธนาคารออมสิน 000-0-43238-5 

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

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 10-0000227-0 

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

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

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด 014-7-67600-1 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 80-0026905-7 


 สำหรับชนิดเพื่อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด         
(มหาชน) ได้ 
บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดท่ีนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม  

ข้อสงวนสิทธิ 

▪ กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้หรือผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน         
ก็สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้แต่สำหรับกรณีผู้ลงทุนท่ีเป็นนิติบุคคลน้ัน  ผู้ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ท้ังน้ี  
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น  
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้บริการบัญชีร่วมเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/
บุคคลเท่าน้ัน สำหรับการเปิดให้บริการบัญชีร่วมแก่หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดเพื่อการออม ชนิดควบประกัน และชนิดเพื่อ
การออมแบบสะสมมูลค่านั้น หากบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่านทาง
เว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิก 
เปลี่ยนแปลงการให้บริการบัญชีร่วมสำหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุนได้ภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า ซึ่งจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 
4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต 

▪ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้น
แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชำระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ง
แรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันดังกล่าวโดยการรับชำระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน 
และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่าน้ัน ท้ังนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

▪ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเ่พียง         
ผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัท
จัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่
ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้
มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื ้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของ
บริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ กรณีเปลี่ยนแปลงเวลาทำรายการอาจเป็น
ระยะเวลาที่มากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน แต่ทั้งนี้จะไม่น้อยกว่าเวลา 12.00 น. ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์อง
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะ
คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว/ถาวรตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ 
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
วิธีการรับซื้อคืน 

กรณีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) 
(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยถือว่าบริษัทจัดการ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติแล้ว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
ลดลง 
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(2) การพิจารณาจำนวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัท
จัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากผลตอบแทนจากการลงทุน และ/หรือเงินต้น 

(3) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นโดยนำเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทย
พาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) หรือ กองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุนรวมตลาดเงินที่บริษัทจัดการกำหนด  หรือกองทุนรวม
อื่นตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  โดยกองทุนท่ีรองรับจะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อตามหลักฐานท่ี
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

(5) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ราคา
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในวันทำรายการรับซื้อคืนอัตโนมัติ จนทำให้หน่วยลงทุนท่ี 
เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการทำรายการรับซื้อคืนอัตโนมัติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะทำรายการรับซื้อคืนอัตโนมัติหน่วยลงทุน
คงเหลือท้ังหมด โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดังน้ี 

(ก) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถูกคำสั่งยึดหรืออายัดหน่วยลงทุนโดยผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ท้ังนี้เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนท่ีถูกคำสั่งยึดหรืออายัดดังกล่าวเท่าน้ัน 

(ข) กรณีที่หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนติดภาระจำนำอยู่ บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งน้ี
เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนท่ีติดภาระจำนำดังกล่าวเท่าน้ัน 

(ค) กรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งนั้นๆ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกความเห็นชอบให้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นได้ เว้นแต่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม
และอนุญาตเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย 

ในกรณีวันที่กำหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือตร งกับวันหยุดของประเทศที่กองทุน
ลงทุน (กรณีท่ีมีการลงทุนในต่างประเทศ) หรือเป็นวันท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือ
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป 

กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 
บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน* ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลาท่ีบริษัทจัดการ
กำหนดยกเว้นชนิดควบประกันจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทุกวันท่ี 25 ของทุกเดือน (หากตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็น
วันทำการถัดไป) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืน โดยมีมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน และมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั้นต่ำ ดังนี้ 
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :  

ชื่อย่อ รายละเอียด 
1. SCBGLOB 1.00 บาท 

2. SCBGLOB(R) 1,000.00 บาท 
3. SCBGLOB(D) 1,000.00 บาท 
4. SCBGLOB(P) 1.00 บาท 

5. SCBGLOB(SSF) ไม่กำหนด 
6. SCBGLOB(IN) 1,000.00 บาท 
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ชื่อย่อ รายละเอียด 
7. SCBGLOB(SSFA) ไม่กำหนด 
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :  

ชื่อย่อ รายละเอียด 
1. SCBGLOB 1.00 บาท 
2. SCBGLOB(R) 1,000.00 บาท 

3. SCBGLOB(D) 1,000.00 บาท 
4. SCBGLOB(P) 1.00 บาท 
5. SCBGLOB(SSF) ไม่กำหนด 

6. SCBGLOB(IN) 50,000.00 บาท 
7. SCBGLOB(SSFA) ไม่กำหนด 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องในต่างประเทศ
ซึ่งจะส่งผลประทบต่อการชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ตามเลขท่ีบัญชีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน
หรือจัดส่งเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
สำหรับชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมแบบสะสมมูลค่า ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้
ทุกวันทำการ โดยในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตาม
วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลำดับรายการ ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั้งนี้ การขายคืนหน่วยลงทุน 
อาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ่ต้องศึกษา และปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร  
สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาท่ีกฎหมายภาษีอากรกำหนด ณ 
วันท่ีขายหน่วยลงทุน 

ผู้ลงทนุสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนได้ท่ี  : 
▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และเฉพาะช่องทางที่ธนาคารกำหนด เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. 
▪ บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com และทางแอพพลิเคชั่น SCB 
EASY APP เวลาเริ่มให้บริการ – 16.00 น. 
▪ บลจ. ไทยพาณิชย์ โทร. 0-2777-7777 เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. และแอพพลิเคชั่น SCBAM Fund Click เวลาเริ่มให้บริการ - 
15.30 น. 
▪ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง 
ทั้งนี้ วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นไปตามหลักเกณ ฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ที่บริษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนกำหนด 

(ทั้งนี้ *วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนข้างต้น หมายถึง  วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ /หรือวันทำ
การของต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน และ/หรือวันทำการของกองทุนต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน และ/หรือประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ลงทุน หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม) 

http://www.scbeasy.com/
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การขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมแบบสะสมมูลค่า อาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร สำหรับผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาที่กฎหมายภาษีอากรกำหนด ณ วันที่ขายหน่วย
ลงทุน 

สำหรับการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการที่ปรากฏอยู่กับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการท่ีสมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้ หากได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น ยกเว้นกรณี
ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวน
ข้อผิดพลาดและแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้ 

การกำหนดเวลา และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็น
รายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด ในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคำนวณ
ได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจาก
ช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้กำหนดให้เป็น วันทำ
รายการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป ในราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไปน้ัน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ แต่จะไม่น้อยกว่าเวลา 12.00 น. ซึ่ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะ
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการ
ดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงวิธีการหรือเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือความถี่ในการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ท้ังน้ี 
บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์
ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

Q:      กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

A:      บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือ
หน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  

(ก)  ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตน
ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียด
ตามที่บริษัทจัดการกำหนด  
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(ข)  บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือ
ขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ  

(ค)  บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น 
หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ  

(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่
ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต 

(จ)   เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์ (“กองทุน”)  การเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดย
บุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน 
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึง
กองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

(ฉ)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน    
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสำคัญ 

Q:  กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ ซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 

A: การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีท่ีกำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุใดเหตุหน่ึงดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล  

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

ทั้งนี้ การเลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ท่ี
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
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การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง 

   กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม ดังนี ้

เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

- ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) : 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ีกำหนด (liquidity fee) ได้ (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 
ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลง
กองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนปลายทางกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนด
เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ บริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องมากกว่าหนึ่งเครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอื่นกำหนด 

- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing 
pricing) : 
กองทุนรวมทั่วไป 
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing   
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวม
ผิดปกติหรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ 
หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน ซึ่งบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรื อการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
เท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
1. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณา
ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพ
คล่องของกองทุนรวมผิดปกติหรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิด
การไถ่ถอนผิดปกติ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลา ดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
กองทุน ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการ ภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐาน และหรือการประเมินจาก
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
2. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือ
ในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 
3. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
เท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์ และข้อ จำกัดในขณะนั้น 
การพิจารณาใช้เครื่องมือ 
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1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ท่ีแตกต่างกันได้ ในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี 
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่าswing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด 
โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน  (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(switch out) ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 
ข้อสงวนสิทธิ 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา
และหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการน้ัน 
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ท่ีเก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่
เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้
เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการน้ัน ท้ังนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ 
ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่า
ซื้อหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วน ของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บ
ไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด 
การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอื่นกำหนด 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการ
ให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
กองทุนปลายทางสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 
(swing pricing) ได้ (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 
ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลง
กองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนปลายทางกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนด
เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องมากกว่าหนึ่งเครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอื่นกำหนด 

- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) : 
กองทุนรวมทั่วไป 
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด 
ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
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หรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอื่น ท้ังนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ มี
ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติหรือ
ประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ หรือปัจจัยอื่น ๆ 
ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซ้ือขายทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้
สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการ
จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขาย
ทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติหรือประเมินว่าสภาพคล่องของ
กองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ หรือปัจจัยอื่น ๆ  ที่นอกเหนือการควบคุม
ของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการ
ภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการ
ได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความ
เสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 
4. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
เท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น 
การพิจารณาใช้เครื่องมือ 
1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี 
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยท่ีมูลค่า
ซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 
(switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 
ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 
3. บริษัทจัดการกำหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปน้ี 
(1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก  
(2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกซึ่งบริษัทจัดการอาจ
พิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน  
4. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs น้ี  ADLs ท่ีเรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ
บรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู ้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื ่องมือนี ้ไม่ไ ด้มีวัตถุประสงค์เพื ่อสร้าง
ผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 
ข้อสงวนสิทธิ 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา
และหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน  
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้
เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน  ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ท่ีได้ดำเนินการหรือ
ตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือ
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บางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการ
จัดสรรหน่วยลงทุน  
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึง
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติม
ในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้ 
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดย
บริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัท
จัดการกำหนด  
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด 
การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอื่นกำหนด 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื ่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
กองทุนปลายทางอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( Anti-
Dilution Levies - ADLs) ได้ (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 
ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลง
กองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนปลายทางกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนด
เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องมากกว่าหนึ่งเครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอื่นกำหนด 

การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

- ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการ
ให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
กองทุนปลายทางสามารถกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) ได้ (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 
ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลง
กองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนปลายทางกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนด
เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องมากกว่าหนึ่งเครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอื่นกำหนด 

- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 
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กองทุนรวมทั่วไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ เมื่อบริษัทจัดการกองทุน
พิจารณาเห็นสมควร 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate 
จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของ
กองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณ
จาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) 
ของคำสั่งรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันท่ีใช้ Redemption Gate  

สำหรับคำสั่งรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของ
คำสั่งรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะ
ไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานท่ีระบุไว้ในโครงการ 

5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วัน
ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุ น
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช ้

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า  

7. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate น้ี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
เท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น 

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. Redemption Gate ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี   

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ 
โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ 

5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ท่ีกำหนดไว้  
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6) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซ้ือขายทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า 
Redemption Gate ขั้นต่ำท่ีระบุในโครงการ ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption 
Gate ก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไม่สามารถชำระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอ ยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนท่ีถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า  

4. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา
และหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการน้ัน  

5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนที่รอการจัดสรรใหม่ อาจเกิดกรณีที่มูลค่า
หน่วยลงทุนลดต่ำลง จนทำให้เงินลงทุนที่เหลืออยู่ในกองทุนต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุน
คงเหลือดังกล่าวถูกขายคืนออกมาด้วย 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate อาจเกิดกรณี
ดังนี้   

- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดต่ำลงกว่ามูลค่าขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางที่ถูก Redemption Gate อาจมีมูลค่าต่ำกว่า
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง หรืออาจถูกเลื่อนไปจนสิ้นสุดช่วงเวลา IPO ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 

- ในกรณีท่ีเป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนท่ีจัดสรรใหม่อาจไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการหรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระ
คืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์ไว้   

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนท่ีเหลือได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำน้อย
กว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพื่อรองรับการกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ( Redemption Gate) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื ่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
กองทุนปลายทางศสามารถกำหนดข้อจำกัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) ได้ (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลง
กองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนปลายทางกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนด
เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือ
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เพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องมากกว่าหนึ่งเครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์  ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอื่นกำหนด 

การไม่ขายหรือไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั ่งที ่ร ับไว้หรือจะหยุดรับคำสั ่งซื ้อหรือคำสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน  
(suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน: 1 วันทำการ 
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่ งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปน้ี ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กำหนด 
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ล งทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้ 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 
(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอ กเงินไม่ว่า
จะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(3) การกระทำท่ีเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย 
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 
2.อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามปร ะกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วน
บุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 

การไม่ขายไม่รับซื ้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนปร ะเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 
การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็น
การชั่วคราว ตามระยะเวลาท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ท้ังนี้ ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้  
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Q: วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 
A: สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ซึ่งหมายถึง หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมแบบสะสมมูลค่า  
▪ บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนำไปชำระเงินค่าซื้อหน่วย

ลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตาม
วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลำดับรายการ ตามวันและเวลาท่ีปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออมออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องศึกษาและ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร 

▪ การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเฉพาะการทำรายการสับเปลี่ยนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น/
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น และกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเข้ามายังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออม (ไม่รวมถึงกองทุนรวมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) 

▪ การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้สามารถทำรายการสับเปลี่ยนได้เฉพาะระหว่างกองทุนรวม
เพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเท่าน้ัน 

▪ การลดจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง จะทำ
ภายใน 4 วันทำการนับแต่วันท่ีได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

▪ ในช่วงแรกบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น หากบริษัทจัดการเปิดให้ บริการดังกล่าวจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

▪ กรณีที่บริษัทจัดการเปิดให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับ
กองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น จะเป็นไปตามวิธีการดังนี ้
กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าบริษัทจัดการ (SWITCHING IN)  
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามายังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ 
(กองทุนปลายทาง) สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือการลงทุน เอกสารการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และแสดงความจำนงใน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน/ชนิดหน่วยลงทุนน้ีได้ด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อมูลต่างๆในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากบริษัทจัดการ (SWITCHING OUT)  
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนี้ (กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการ
ออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) สามารถทำได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน โดยระบุจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการออกจากกองทุนต้นทาง และระบุชื่อกองทุนปลายทา งพร้อมเอกสาร
หลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วนำไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (กองทุนปลายทาง)  
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมของบริษัทจัดการอื่นเป็นเงินสด
แยกต่างหากจากจำนวนเงินลงทุนที่ผู้ถือหน่วยต้องการโอนออก โดยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนจะคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน
ของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

▪ กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งให้บริษัทจัดการสับเปลี่ยน (โอนย้ายการลงทุน) หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อ
การออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมด
ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น  
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▪ กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ “เลิกกองทุนรวม” (โอนย้ายการลงทุน) ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุนรวม (ส่วนข้อ
ผูกพัน) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมอื่น ท่ีมีนโยบายการลงทุนหรือความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกองทุนรวมเดิม หรือไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมที่มีความเสี่ยงต่ำสุด เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์
ในแต่ละขณะ ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายกองทุนตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในหัวข้อ “การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิก
กองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 
สำหรับหน่วยลงทุนชนิดอื่น 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและออกได้ ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัท
จัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น โดยผู้ถือหน่วยสามารถติดต่อท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับ
การแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ซึ่งสามารถรับคำสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุน หรือเป็นผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือช่องทางให้บริการอื่นใดท่ี
บริษัทจัดการกำหนด ตามกำหนดการและช่องทางที่สอดคล้องกับการทำรายการสั่งซื้อ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน 
ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) การลดจำนวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี) ที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี) จะทำภายใน 4 วัน
ทำการถัดจากวันที่ทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นหรือวันที่คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี 
ในกรณีท่ีเป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) การลดจำนวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนปลายทางจะทำภายในวันทำการถัดจากวันท่ีทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนจำนวนน้ัน 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้ หากบริษัท
จัดการเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถเพิกถอนคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการได้ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์
แล้ว เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ 
ราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
(ก) กรณีกองทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัท
จัดการได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
(ข) กรณีกองทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายท่ีบริษัทจัดการ
กำหนด ท้ังนี้ วันทำการซื้อขายดังกล่าวจะเป็นวันทำการก่อนวันท่ีกองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
ในกรณีท่ีเป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
(ก) กรณีหน่วยลงทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการท่ี
มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนน้ัน ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
(ข) กรณีหน่วยลงทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการท่ีมี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนน้ัน ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
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คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนการเปลี่ยนแปลงการให้บริการดังกล่าว ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

ข้อสงวนสิทธิ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 
4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต  

เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้
เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัท
จัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่
ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้
มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสับเปลี่ยนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของ
บริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราว/ถาวร ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

Q:      กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร 
A: 1. สำหรับทุกชนิดหน่วยลงทุน (ยกเว้นชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมแบบสะสมมูลค่า) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วย

ลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปน้ี   
(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน 
(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไม่รวมถึงกรณีท่ีผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่
ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น) 
(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได ้
ท้ังนี้ ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมาย่ืนคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผู้รับโอนยังไม่ได้เป็น
ผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
พร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน และชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในรายละเอียด
โครงการ (ถ้ามี)   
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียน
หน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน   
ท้ังนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว 
 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมแบบสะสมมูลค่า ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ 
หรือนำไปเป็นประกันได้ 
3. เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท
จัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ 
โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมือง
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สหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการลงทะเบียนโอนหน่วยล งทุนดังกล่าวขัดกับ
หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

Q:  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
ได้จากช่องทางใด 

A: บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน Website ของ
บริษัทจัดการ: www.scbam.com ทุกวันทำการ 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

Q:    กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

A:  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำ
รายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุน  โดยในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
สำหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดย
ทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 
7 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ส่วนในกรณีการทำรายการภายหลั งช่วงเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
พร้อมใบยืนยันการทำรายการดังกล่าว ใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
ใบเสร็จรับเงิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที ่อยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ท้ังนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
อนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น 

Q:     ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไข 

A:       สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ:   

 หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนท่ีถืออยู่ 

Q:     ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออก
เสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 

A:     ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติดประกาศ ณ 
ท่ีทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

  

http://www.scbam.com/
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Q:     กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

A:     ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำส่งข้อร้องเรียนมาได้ท่ี 
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2777-7777  

• สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000 
 ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2470-3207 

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการท่ัวไป และ
การฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความ
เสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีท่ีเกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำ
ข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

Q: การระบุภูมิลำเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย 

A:  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็น
ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย ์

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม 
 

Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  

A:        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ 
ท่ีได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ 
กองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการจำนวนท้ังหมด 485 กองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม เท่ากับ 899,747,036,489.73 บาท (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2566) 

   รายช่ือคณะกรรมการจัดการ 

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

Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning  
Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหน้ี 

8. นายวโรฤทธิ์ จีระชน Executive Director กลุ่มวิเคราะห์การลงทุน 
9. นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว 
10. นางสาวอรวี อุดมพาณิชย์ 
11. นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์ 

Executive Director กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน 
Executive Director กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน 

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

Executive Director กลุ่มทรัพยากรบุคคล 
Executive Director กลุ่มบริหารความเสี่ยง  
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17. นางสาวอรอุมา ชีพเป็นสุข Executive Director กลุ่มกลยุทธ์และวางแผน 
 

หมายเหตุ : 
* ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566 

  รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

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

กรรมการ 
กรรมการ 

5. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย กรรมการ 
6. นายปฏิภาณ เลิศประเสริฐศิริ กรรมการ 

Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน 
A:    1. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย 

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

หมายเหตุ : 
* ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566 

Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

A:        รายชือ่และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทุน แสดงได้ดังนี้ 

กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ 

ลำดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 

1 นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม บริหารกองทุน - ปริญญาโท สาขาการเงิน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

-   Director, ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทนุ
ต่างประเทศ กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์
และกองทุนต่างประเทศ  
บลจ.ไทยพาณิชย ์
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ลำดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 

- คุณวุฒิพิเศษ  CFA / FRM  

 

 

- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส  
ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ 

    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส  
ฝ่ายการลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

ทหารไทย จำกัด 

- ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายจัดสรร
สินทรัพย์และกลยุทธ์การลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  

ไทยพาณิชย์ จำกัด 

- หัวหน้าสว่น ผู้บริหารงาน ฝ่ายการ
ลงทุนในตราสารทุน 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
2 นางสาวปาลดิา เครือโสภณ บริหารกองทุน -   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(หลักสตูรนานาชาติ) 

-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตร 
นานาชาติ) 

-   คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I 

- Senior Associate, ฝ่ายการลงทุน
ผ่านกองทุนต่างประเทศ กลุ่มจัดสรร
สินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ 
บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้จัดการกองทุน กองทุนต่างประเทศ           
บลจ.ทหารไทย 

- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน กองทุน
ต่างประเทศ   บลจ.ทหารไทย 

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนการ
ลงทุน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด 
(มหาขน) 

3 นายวิศรุต เสกสรรพานิช บริหารกองทุน -   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

-   คุณวุฒิพิเศษ CISA Level I, 

  IP License, Fund Manager 
License, Derivative Fund 
Manager License 

- Senior Associate ฝ่ายการลงทุนผ่าน
กองทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการจัดการลงทนุ 
บลจ.เอ็กซ์สปริง  

- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการจัดการ
ลงทุน บลจ.เอ็กซ์สปริง 

- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล บล.กรุงไทย ซีมิโก้ 

- Wealth Management Trainee ฝ่าย 
Private Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ 

4 นางสาวนรินทรา ติณรัตนส์กุลชัย บริหารกองทุน -   ปริญญาโท การจัดการการลงทุน
ICMA Centre, University of 
Reading 

- Associate Director ฝ่ายการลงทุนผา่น
กองทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 

-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

-   คุณวุฒิพิเศษ CFA Level III, 

   Fund Manager License 

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

- Assistant  Manager, ฝ่ายลงทุน  
บริษัท เอฟดับบลวิดี ประกันชีวติ จำกดั 
(มหาชน) 

- Fund Manager, ฝ่ายจัดการลงทุน 
ตราสารหนีต้่างประเทศ  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 

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

- นักวิเคราะห์สินเช่ือลูกคา้บรรษทัธนกจิ 
ธนาคารกสิกรไทย 

5 นางสาวกันต์รพี ปธานราษฎร์ บริหารกองทุน -   ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

-   คุณวุฒิพิเศษ CFA Level 1, CFP 
Module 1, CFP Module 2, Single 
license 

- Senior Associate ฝ่ายการลงทุนผ่าน
กองทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้จัดการกองทุน บลจ.ทาลสิ 
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุน
ต่างประเทศ บลจ.ทหารไทย 

- เจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน ฝา่ยการ
ลงทุนต่างประเทศ บล.ทิสโก ้

หมายเหตุ : 
* ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566 

Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 

A:        ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท์ 
1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 0-2777-7777 
2 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 02-305-9000 
3 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 02-659-7000 

4 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 02-638-5500 
5 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 02-658-8888 
6 บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด 0-2949-1999 

7 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 0-2646-9650 
8 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 0-2857-7000 
9 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 0-2658-5800 

10 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด 0-2660-6677 
11 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 0-2633-6000 
12 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 0-2761-9100 
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท์ 
13 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 0-2618-1111 
14 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) 0-2680-1234 

15 บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 0-2648-3600 
16 บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  0-2648-1777 
17 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2659-8000 

18 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2629-5588 
19 บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 0-2223-2288 
20 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) 0-2080-2888 

21 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 0-2672-5999 
22 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2088-9999 
23 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 0-2352-5131-4 

24 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด 0-2009-8000 
25 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด 0-2343-9532-33 
26 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด 0-2861-5508 

27 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด 0-2207-2100 
28 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด 0-2266-6697 
29 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 0-2056-8888 

30 บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) 0-2205-7000 
31 บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) 0-2820-0000 
32 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2635-1700 

33 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด 0-2695-5000 
34 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2658-6300 
35 ธนาคารออมสิน 0-2614-9999 

36 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 0-2359-0000 
37 บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด 0-2026-5100 
38 บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด 0-2026-6222 

39 บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด 0-2018-8666 
40 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) 0-2117-7878 
41 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 02-274-940-0 

42 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 0-2696-0011 
43 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด - 
44 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด 0-2343-9532-33 

45 บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด 0-2095-8999 
46 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด 0-2508-1567 
47 บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด 0-2430-6543 กด 0 

48 บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด 081-846-3116 

 บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง 
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 นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2128-2332-7 

 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2470-3207 

“นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผล ประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนด้วย” 

Q: รายชื่อผู้สอบบัญชี 

A:  บริษัท พีวี ออดิท จำกัด 

นาย เทอดทอง เทพมังกร 

นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้ 

นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ 

นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์ 

นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย 

นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล 

สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ 

นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์ 

นาง วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 

นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์ 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ
ตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี 

 

ช่องทางที่ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม 

▪  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
  ท่ีอยู:่       ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7 - 8  
   เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 
   เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 โทรศัพท์ 0-2777-7777  
 Website:  www.scbam.com 
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา 
  Call Center 0-2777-7777  
• ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ 

ท้ังนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงช่องทางการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังได้ 
  

http://www.scbam.com/
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ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทนุของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง 

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน T. Rowe Price 
Funds SICAV – Responsible Global Aggregate Bond Fund (Q share class) (กองทุนหลัก) โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนท่ี
ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ( Hedging) ตามความเหมาะสม
สำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัย
ทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน 

▪ ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange rate risk) 
คือ ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศท่ีมีสกุลเงินแตกต่างไปจาก
สกุลเงินที่ระดมทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนใน
ช่วงเวลาน้ัน ๆ ด้วย โดยอัตราแลกเปลี่ยนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะท่ีลงทุนเริ่มแรก ซึ่งอาจมีผล
ทำให้ตัวเลขรายงาน มูลค่าหน่วยลงทุนผันผวน และอาจเกิดกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนได้ 
 
 

 

 

 

▪ ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit risk / Default risk) 

คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการผิดนัดชำระหน้ีเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร และหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาใน
การทำธุรกรรม (Counter Party) เนื่องมาจากผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม มีผล
การดำเนินงานและฐานะการเงินท่ีด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับ
ชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาท่ีกำหนดไว้  

 

 

 

 

 

▪ ความเสี่ยงจากที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันไว้ (Counter Party Risk) 
คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากคู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันตามสัญญา (Counterparty Risk) เนื่องจากมี
ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินท่ีด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน 
 
 
 

 

บริษัทจัดการมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยจะซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในอันดับ Investment Grade จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท้ังนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการท่ีคู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาท่ีตกลงกันไว้ 
    

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นสกุลเงินต่างๆท่ีแตกต่างกันและกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิ จของ
ผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์
ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนจึงอาจได้รับผลกระทบจากสกุลเงินที่ลงทุน โดยอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือ
ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกได้ และการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ 
กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Responsible Global Aggregate Bond Fund (Q share class) (กองทุนหลัก) โดยกองทุนมี net 
exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ส่วนท่ีเหลือ บริษัทจัดการพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหน้ีท้ังในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และ/หรือเงินฝาก และ/
หรือตราสารหน้ีท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลงได้ 
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▪ ความเสี่ยงของประเทศที่ไปลงทุน (Country risk) 

คือ ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  การเงิน  ตลอดจนภาวะตลาดเงิน  ตลาดทุน
ของประเทศต่าง ๆ  ท่ีกองทุนลงทุน 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity risk) 
คือ ความเสี่ยงจากการที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารที่ถือครองอยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายใน
ระยะเวลาอันสมควรได้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารมีจำกัด  
 

 

 

 

▪ ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุด  
ทำการของประเทศไทย  ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุนล่าช้า  และ
ส่งผลกระทบต่อการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ 

 

 

 

 

 
 
  

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด ์เป็นกองทุนท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) 
โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน กองทุนจึงอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อกำหนด กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล
ในการบริหารประเทศ อาทิเช่น นโยบายทางการเงินเรื่องข้อจำกัดของการเคลื่อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี  หลักเกณฑ์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนรวมที่อาจแตกต่างจากหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนรวมของ
ประเทศไทย  เป็นต้น   ทั้งนี้   ในการพิจารณาลงทุนบริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาดเงิน  ตลาดทุน  ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ของประเทศท่ีกองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด  เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุน
ในประเทศน้ัน ๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนของ  Country risk ลงได้บ้าง 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ เป็นกองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder 
Fund) โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งอาจเกิดปัญหาอันเกิดจากวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุน หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุน (ถ้ามี)  มีวันหยุดทำการไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย  กองทุนจึงอาจประสบปัญหาความล่าช้าในการชำระเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน  5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน (T+5)    

 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด ์ซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือ บริษัทจัดการพิจารณาลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหน้ีท้ังในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และ/หรือเงินฝาก ท่ีมีอายุของสัญญา อายุของตราสาร หรือระยะเวลา
การฝากเงินไม่เกิน 1 ปี ประกอบกับแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของกองทุน บริษัทจัดการได้กำหนดให้มีการขายคืนหน่วยลงทุนได้
ในทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน จึงทำให้ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องต่ำ 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

ส่วนที ่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 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment gradeแต่ต่ำกว่า     
2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ข้อ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1 ไม่จำกัดอัตราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ท้ังนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาล
เป็นประกัน  

ไม่เกิน 20% 

หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit 
rating แ บบ national scale ซ ึ ่ ง เ ป ็ น ไปตาม เ กณ ฑ ์ ท่ี
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
5.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน หรือศุกูก ท่ีผู้ออกจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตาม 
filing 

5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหน้ี  < 397 วัน นับแต่
วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังน้ี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย  

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 

5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหน้ี  > 397 วัน นับแต่
วันท่ีลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated 
market 

6 ทรัพย์สินดังน้ี 

6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้  

6.1.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน หรือศุกูกท่ีผู้ออกจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้
ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) 
หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 

(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่
ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) 

6.1.3 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ 

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 

6.1.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหน้ี < 397 วัน นับแต่
วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1 หรอื 6.1.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังน้ี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 

6.1.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหน้ี > 397 วัน นับแต่วันท่ี
ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment 
grade 

รวมกันไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศท่ีคู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพัน
มีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ 
national scale ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) 

6.2.1 reverse repo 

6.2.2 OTC derivatives 

6.3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 
3.13.2 ส่วนท่ี 2 ข้อ 2 ท่ีจดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO 
เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้
ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจ
ทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET 
หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) - SCBGLOBFUND 

รวมกันไม่เกิน 5% 

- T. Rowe Price Funds SICAV – Responsible Global 
Aggregate Bond Fund (กองทุนหลัก) 

ไม่มีการระบุเกี่ยวกับ SIP ไว้ในหนังสือชี้ชวน 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน
หรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว  

ไม่เกินอัตราใดอัตราหน่ึง ดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 25% หรือ 

(2) น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน benchmark + 10% 

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

1.2 ธพ. 

1.3 บง. 

1.4 บค. 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ี MFได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชีเว้นแต่เป็น MF ท่ีมี
อายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ท่ีอายุกองทุนคงเหลือ < 6 เดือน 
ท้ังนี้ เฉพาะ MF ท่ีมีอายุโครงการ > 1 ปี  

2 ทรัพย์สินดังน้ี 

2.1 B/E P/N ท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินการให้มีการ
รับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด หรือ
มีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 
12 เดือน  

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนน้ี  

(ข้อน้ีไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold 
ท่ีลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่
เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของMF หรือมีการลงทุนใน 
derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน) 

รวมกันไม่เกิน 25% 

3 reverse repo  ไม่เกิน 25% 

4 securities lending  ไม่เกิน 25% 

5 ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือท่ีตัวตราสารและ ผู้ออกตราสารท่ี
ต่ำกว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated) 

ไม่เกิน 20% 

6 ตราสารดังน้ี (total SIP)  

6.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ใน 
ส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit)  
6.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แต่ไม่รวมถึงตราสาร
หน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ท่ีมีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี้  

รวมกันไม่เกิน 15% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6.2.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ของส่วนท่ี 1 : 
อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single 
entity limit) 

6.2.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade 
หรือไม่มี credit rating  

 7  derivatives ดังน้ี 

7.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความ
เสี่ยง (hedging) 

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 

7.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง 
(non-hedging limit) 

global exposure limit 
7.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน1 
จำกัด net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives 
โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV 
 
  
7.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน2 
จำกัด net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives 
โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ 
MF ต้องเป็นดังนี้  
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV 
(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark 
หมายเหตุ : “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีมีกลยุทธ์แบบซับซ้อน 
(complex strategic investment) หรือ การลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าท่ีมีความซับซ้อน (exotic derivatives) 

8 ทรัพย์สิน ดังนี้ 

8.1 ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน 

8.2 ตราสาร Basel III 

8.3 derivatives หรือ SN ท่ีมี underlying เป็นตราสาร ตามข้อ 8.1 – 
8.2 

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20% 

9 หน่วย CIS ท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย (โดยหน่วย CIS ดังกล่าวจะ
มีนโยบายสอดคล้องกับกองทุนรวม และไม่ทำให้ความเสี่ยงของ
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ) 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

** หมายเหต ุ: สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit 
1,2 รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานประกาศกำหนด 

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit)  
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุกูกของ  
ผู้ออกรายใดรายหน่ึง  
(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทยหรือตราสารหน้ีภาครัฐ
ต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial 
liability)1 ของผูอ้อกตราสารรายน้ัน ตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู้ออก
ตราสารมีหน้ีสินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
บัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำ
มูลค่าหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหน้ีสินทาง
การเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหน้ีสินทาง
การเงินน้ันจะต้องเป็นข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่เป็นการท่ัวไป และ
ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้
ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อ
น้ีของผู้ออกรายน้ันเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออกตราสาร
ได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

1.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อน้ีโดยเป็นตราสาร
ท่ีออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่าinvestment 
grade หรือไม่มี credit rating ให้บลจ.ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ.รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้น
แต่กรณีท่ีผู้ออกตราได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคล 
ดังนี้ 

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย 

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับ
บุคคลตาม 1.-9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ท้ังหมดของ MF หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยน้ัน  
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในกรณีดังน้ี  
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วน
ดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน  
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

1   หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชีน้ัน โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี 
หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที ่เป็นที ่ยอมรับในระดับสากล เช่น  International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ 
United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2  รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 

“ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม” 

 

 
  

ตารางเปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนของทรัพย์สินที่กองทุนมุ่งเน้นลงทุนตามหลักเกณฑ์กองทุนไทยกับกองทุนหลัก 

SCBGLOBFUND 
T. Rowe Price Funds SICAV – Responsible Global 

Aggregate Bond Fund (กองทุนหลัก) 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : กองทุนรวมตราสารหน้ี          
(ม ีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี ้ตามทรัพย์ส ินที ่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) กองทุนมีนโยบาย
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว 
(Feeder Fund) โดยกองท ุนม ี  net exposure ในหน่วยลงท ุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนท่ีส่งผล
ให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

กองทุนมีนโยบายเน้นสร้างมูลค่าหน่วยลงทุนให้มีมูลค่าสูงสุด ท้ังจาก
การเติบโตด้านมูลค่าของการลงทุนและรายได้จากการลงทุน โดย
กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ต่าง ๆ จากผู้ออกตราสารทั่วโลกเป็น
หลัก และจะลงทุนอย่างน้อยสองในสามของทรัพย์สินทั้งหมดในตรา
สารหนี้ซึ่งออกโดยรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ 
บริษัทเอกชน และธนาคาร 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน  
ของรอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

 

รายการท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) 

อัตราตาม
โครงการ* 

เรียกเก็บจริง* 
(31 พฤษภาคม 2563) 

เรียกเก็บจริง* 
(31 พฤษภาคม 2564) 

เรียกเก็บจริง* 
(31 พฤษภาคม 2565) 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท้ังหมดท่ี
ประมาณการได*้****  

ไม่เกิน 3.21 1.03 1.04 1.05 

1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) ไม่เกิน 2.675 
(ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ.62 
เป็นต้นไป เปลี่ยนเป็น  

ไม่เกิน 2.565) 

0.92 0.92 0.92 

1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) ไม่เกิน 0.107 0.04 0.04 0.04 
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee) ในอัตราที่บริษัทจัดการ

กำหนดและเรียกเก็บจาก
บริษัทจัดการ (รวมอยู่ใน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ) 

(ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ.62   
เป็นต้นไป เปลี่ยนเป็น 

 ไม่เกิน 0.11) 

0.07 0.07 0.07 

1.4 ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน  
(Cost of providing the insurance) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

1.6 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (Other expenses)** ไม่เกิน 2.675 0.00 0.01 0.02 
ค่าธรรมเนียมจ่ายธนาคาร (Bank fee) ตามที่จ่ายจริง 0.00 0.00 0.00 
ค่าสอบบัญชี  (Auditing fee) ตามที่จ่ายจริง ไม่มี 0.01 0.02 
 การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการ
ขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

ไม่เกิน 0.2675    
ของจำนวนเงินทุน 

ของโครงการ 
ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

ไม่เกิน 0.2675*** ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

▪ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ **** ตามที่จ่ายจริง 0.00 0.00 0.00 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีประมาณการ
ไม่ได้ 

ตามที่จ่ายจริง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บ
จริงท้ังหมด*****   

ไม่เกิน 3.21 1.03 1.04 1.05 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์  
(Trading cost) 

ตามที่จ่ายจริง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

*      ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 
**    เม่ือคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1.1 – 1.5 จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมรวมของกองทุน 

***   ทั้งนี้ ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 0.2675 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในแต่ละวัน 

****  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
***** ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิตบิุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร 

ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
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บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพ่ิมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว 
ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนั้น 
(Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน 

 

รายการท่ีเรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

อัตราตาม
โครงการ* 

เรียกเก็บจริง* 

(31 พฤษภาคม 2563) 

เรียกเก็บจริง* 

(31 พฤษภาคม 2564) 

เรียกเก็บจริง* 

(31 พฤษภาคม 2565) 

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-End Fee)** ไม่เกิน 0.535 0.535 0.535 0.535 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-End Fee)** ไม่เกิน 0.535 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ ยกเว้นไม่เรียกเก็บ ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching 
Fee)** 

    

(1)  ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 
(Switching In) 

 

ไม่เกิน 0.535 

 

0.535 

 

0.535 

 

0.535 

(2)  ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(Switching Out)  

 

ไม่เกิน 0.535 

 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

ค่าปรับกรณขีายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือ
ครองที่กำหนดไว้ในโครงการ (Exit Fee)  

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ เม่ือมีการ
สั่งซ้ือหรือสั่งขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เก็บ
เข้ากองทุน) (Brokerage Fee)*** 

ไม่เกิน 0.75 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ ยกเว้นไม่เรียกเก็บ ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 10 บาท ต่อ
หน่วยลงทุน 1,000 

หน่วย 

ในอัตรา 10 บาท ต่อ
หน่วยลงทุน 1,000 

หน่วย 

ในอัตรา 10 บาท ต่อ
หน่วยลงทุน 1,000 

หน่วย 

ในอัตรา 10 บาท ต่อ
หน่วยลงทุน 1,000 

หน่วย 

*       ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมภาษีมูลคา่เพิ่มแล้ว 
**     ค่าธรรมเนียมการขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน  โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง  

รายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบตอ่ไป 
***   ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั้งนี้บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 

  มูลค่า ร้อยละของมูลค่า 
ชื่อหลักทรัพย์ ตามราคาตลาด ทรัพย์สินสุทธิ 

  (บาท) (%) 
หน่วยลงทุน 159,435,849.23  98.85%  
  หน่วยลงทุนต่างประเทศ 159,435,849.23  98.85%  

  
  

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL AGGREGATE BOND 
FUND(TRGABQELX) 

159,435,849.23  98.85%  

เงินฝากธนาคาร 2,503,303.40  1.55%  
  

  
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK) 2,503,303.40  1.55%  

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD (452,111.69) (0.28%) 
  

  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWTHBEUR22624AA) 80,520.61  0.05%  

  
  

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWEURTHB22722H) (47,688.03) (0.03%) 
  

  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWEURTHB22624AN) (62,667.00) (0.04%) 

  
  

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWEURTHB22722D) (72,609.48) (0.05%) 
  

  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWEURTHB22624N) (118,220.17) (0.07%) 

  
  

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWEURTHB22722E) (231,447.62) (0.14%) 
สินทรัพย์อื่น 1,629.46  0.00%  
หน้ีสินอื่น (192,280.17) (0.12%) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 161,296,390.23  100.00%  
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.1997 
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รายงานสรุปเงินลงทุน 
ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 
กลุ่มของตราสาร   มูลค่าตามราคาตลาด   %NAV  

(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
พันธบัตร หรือตราสารแห่งหน้ีท่ีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  หรือ
กระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน  -    -    
(ข) ตราสารที่ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็น
ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน                  2,503,303.40  

               
1.55  

(ค) ตราสารที่มีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับ
อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน  -    -    
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า  investment 
grade หรือไม่มี rating  เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน  -    -    

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15 %NAV 

 
 

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม 

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน 
(คำนวณตามปีปฏิทิน ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. ของแต่ละปี) 

 
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตัดสินใจ 

 
ผลการดำเนินงานแบบปักหมุด 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ต้ังแต่จัดต้ัง 

SCBGLOBFUND -4.73% -3.33% -5.18% -1.41% 0.04% 0.27% n.a. 0.20% 

เกณฑ์มาตรฐาน1 -6.58% -3.19% -8.19% -2.06% 0.80% 0.63% n.a. 1.07% 

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 5.29% 4.71% 5.43% 6.07% 5.42% 5.10% n.a. 5.14% 

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน 5.22% 4.35% 5.48% 6.62% 5.54% 4.83% n.a. 4.90% 
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หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
1 Bloomberg Barclays Global – Aggregate Total Return index Value Unhedged EUR สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน

ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 
50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 50% 

ทั้งนี้ กองทุนจะเปลี่ยนดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) เป็น Bloomberg Global Aggregate Total Return Value Unhedged USD มีผล
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป 

❖ กองทุนน้ีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (maximum drawdown) คือ  -6.17% 
 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
     รอบระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

 
PTR = Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน) 

 Avg. NAV 

PTR = 82,676,849.94 

 206,380,914.08 

PTR = 0.40 

หมายเหตุ : PTR คำนวณจากมูลค่าทีน่้อยกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมลงทุนใน
รอบระยะเวลาบญัชีที่ผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสทุธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกัน
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน PORT 
ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 
ประเภท  

  
 ผู้ออก  

  
 ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง  

  
วันครบกำหนด 

  
 อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร   มูลค่าหน้าตั๋ว  

  
 มูลค่าตามราคาตลาด  

   TRIS Rating   FITCH Rating  

 เงินฝากธนาคาร   บมจ.ธนาคารกสิกรไทย        AA+(tha)                     -                   2,503,303.40  
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Fitch Ratings 
   

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย  อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย 

AAA (tha) 
AAA แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอับดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอับดับความน่าเชื่อถือน้ีจะมอบ
ให้กับอันดับความน่าเชื่อถือท่ีมีความเสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับ     
ผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่
ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

 F1 (tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสาร
ตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ใน
ประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย
ฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือน้ีจะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือท่ีมี
ความเสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื่นในประเทศ
เดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กบัตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำ
ประกันโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพเิศษจะมี
สัญลักษณ์ “+” แสดงไวเ้พิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีกำหนด 

AA (tha) 
AA แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก        
ตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทาง
การเงินขั้นน้ีต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นท่ีได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

 F2 (tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขทางการเงินตาม
กำหนดเวลาในระดับท่ีน่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหน้ีอื่นใน
ประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีท่ีได้รบัการจัดดันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

A (tha) 
A แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือ
สภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหน้ีได้ตรง
ตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารอื่นท่ีได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

 F3 (tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงิน
ตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือ
ตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อยา่งไรก็ด ีความสามารถในการชำระหน้ี
ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบใน
ระยะสั้นมากกว่าตราสารท่ีได้รับการจัดการจัดอันดับท่ีสูงกว่า 

BBB (tha) 
BBB แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรา
สารอื่นในประเทศไทย อยา่งไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปล่ียนแปลง
ของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถใน
การชำระหน้ีได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่า
ตราสารหน้ีอื่นท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

 B (tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงิน
ตามกำหนดเวลาท่ีไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศ
ไทย ความสามารถในการชำระหน้ีดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น 

BB (tha) 
BB แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก        
ตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารเหล่าน้ี
ภายในประเทศน้ัน ๆ มีความไมแ่น่นอนในระดับหน่ึงและความสามารถในการ
ชำระหน้ีคืนตามกำหนดเวลาจะมีความไมแ่น่นอนมากขึ้นตามการเปล่ียนแปลง
ของเศรษฐกิจในทางลบ 

 C (tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงิน
ตามกำหนดเวลาท่ีไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นใน
ประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยูก่ับ
สภาวะท่ีเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่าน้ัน 

B (tha) 
B แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นต่ำอยา่งมีนัยสำคัญเมื่อเปรยีบเทียบกับ      
ผู้ออกตราสารหน้ีอื่น ๆ ในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหน้ี
และข้อผูกพันทางการเงินยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่
ในระดับหน่ึงเท่าน้ัน และความสามารถในการชำระหน้ีตามกำหนดอย่าง
ต่อเน่ืองเท่าน้ัน และความสามารถในการชำระหน้ีตามกำหนดอย่างต่อเน่ืองน้ัน 
ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะท่ีเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 

 D (tha) 
แสดงถึงการผิดนัดชำระหน้ีท่ีได้เกิดขึ้นแลว้หรือกำลังจะเกิดขึ้น 
 
หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวในระยะ
สั้นสำหรับประเทศไทย                                                                    
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Fitch Ratings 
   

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย  อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย 

CCC (tha), CC (tha), C (tha) 
อันดับความน่าเชื่อถือเหล่าน้ีแสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อ
เปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถใน
การปฎิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยูก่ับสภาวะท่ีเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพยีงอย่างเดียว 

 เครื่องบ่งชีพ้ิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความ
น่าเชื่อถือทุกอันดับเพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ 
ระดับสากลเครื่องหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบไุว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับ
ความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหน่ึง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดย
เปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งน้ี จะไม่มกีารระบุ
สัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” 
หรืออันดับท่ีต่ำกว่า “CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว  
และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือ 
ในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)” 

D (tha) 
อันดับความน่าเชื่อถือเหล่าน้ี จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหน้ีซึ่ง
กำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหน้ีในปัจจุบนั 

 สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับ
อันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใชเ้พื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ท่ี 
จะมีการเปล่ียนแปลงอันดับความน่าเชื่อถอืและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบง่ชี้
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์”  
ในกรณีท่ีอันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รบัการปรับขึ้นปรบัลงหรือคงที่โดย 
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชือ่ถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วง
ระยะเวลาส้ัน ๆ 

Tris Rating 
   
อันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปขีึ้น  อันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะสั้น มีอายุต่ำกว่า 1 ป ี 

AAA 
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการ
ชำระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจาก
การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

 T1 
T1 ออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกรง่ใน
ระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจาก
การผิดนัดชำระหน้ีท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับ
อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมเีครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครอง
ด้านการผิดนัดชำระหน้ีท่ีสูงยิ่งขึ้น 

AA 
AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บรษิัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืน 
เงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 

 T2 
T2 ผู้ออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแขง็แกร่งใน
ระดับดี และมีความสามารถในการชำระหน้ีระยะสั้นในระดับท่ีน่าพอใจ 

A 
A มีความเสีย่งในระดับต่ำ บรษิัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืน
เงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธรุกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

 T3 
T3 ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระหน้ีระยะส้ันในระดับท่ียอมรับ
ได้ 

BBB 
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษทัมีความสามารถในการชำระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่ีเพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชำระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ใน
ระดับสูงกว่า 
 
 
 

 T4 
T4 ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระหน้ีระยะส้ันท่ีค่อนข้าง
อ่อนแอ 
อันดับเครดิตทุกประเภทท่ีจัดโดยทริสเรทต้ิงเป็นอันดับเครดิตตราสารหน้ีใน
ตระกูลเงินบาท ซึง่สะท้อนความสามารถในการชำระหน้ีของผู้ออกตราสารโดย
ไม่รวมความเสี่ยงในการเปล่ียนแปลงการชำระหน้ีจากสกุลเงินบาทเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศ 
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Tris Rating 
   
อันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปขีึ้น  อันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะสั้น มีอายุต่ำกว่า 1 ป ี 
BB 
BB ความเสี่ยงในระดับสูง บรษิัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืน
เงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ความสามารถในการชำระหน้ีอยูใ่นเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 
 

 นอกจากน้ี ทริสเรทต้ิงยงักำหนด "แนวโน้มอันดับเครดิต" (Rating Outlook)  
เพื่อสะท้อนความเป็นไปไดข้องการเปล่ียนแปลงอันดับ เครดิตของผู้ออกตรา
สารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทต้ิงจะพิจารณาถึงโอกาสท่ี
จะเกิดการเปล่ียนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ในอนาคตของ ผู้ออกตราสารทีอ่าจกระทบต่อความสามารถในการชำระหน้ี 
ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตท่ีออกให้แก่หน่วยงานหน่ึงๆ จะเทียบเท่ากับ
ความสามารถในการชำระหน้ีของหน่วยงานน้ันๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่ง
ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก ่

B 
B ความเสี่ยงในระดับสูงมาก บรษิัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการ
ชำระหน้ีได้ตามการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางธรุกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

 Positive หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ้น  
Stable หมายถึงอันดับเครดิตอาจไมเ่ปล่ียนแปลง  
Negative หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับลดลง  
Developing หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรบัลดลง หรือไม่เปล่ียนแปลง  
 

C 
C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหน้ีสูงท่ีสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการ
ชำระดอกเบีย้และคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ี
เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชำระหน้ีได้ 

  

D 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหน้ี โดยผู้ออกตราสารหน้ีไม่สามารถ
ชำระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 

  

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย 
เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์ :  SCBGLOBFUND 

 

                                                                                                             58                                          

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน 

ข้อมูลสิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง 

ผู้รับเอาประกันของหน่วยลงทุนชนิดควบประกันในปัจจุบันคือ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 

ผู้ถือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดควบประกันจะได้รับความคุ้มครองประกันชีวิตและสุขภาพของบริษัทประกัน ตามที่กรมธรรม์กำหนด 
ดังนี้  

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเอาประกัน  

• เป็นบุคคลธรรมดา 

• เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีอยู่ในทะเบียนรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดควบประกันโดยถือครองหน่วยลงทุนท่ีมีมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือรวม
ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป หรือจำนวนอื่นใดที่บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะพิจารณามูลค่าเงินลงทุน
คงเหลือตามเลขท่ีบัตรประชาชนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

มูลค่าเงินลงทุนคงเหลือ = มูลค่าเงินลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า – มูลค่าเงินลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขาย/สับเปลี่ยน
ออก 

• ต้องมีอายุระหว่าง 15-65 ปีบริบูรณ์ (หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด)  

• เป็นบุคคลที่บริษัทประกันถือว่ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง โดยสิทธิความคุ้มครองจะมีผลเมื่อได้รับการอนุมัติ การเอาประกันจากบริษัท
ประกัน 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผู้มีสิทธิเอาประกันตามความเหมาะสม โดยการดำเนินการ
ดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และจะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบ
ข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) 

2. ความคุ้มครอง   

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้มีสิทธิเอาประกัน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับความคุ้มครองนับตั้งแต่วันที่เริ่มความคุ้มครอง หรือนั บตั้งแต่
วันท่ีได้รับการอนุมัติการเอาประกันจากบริษัทประกัน 

3. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสิ้นสุดความคุ้มครอง ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปน้ี  

• เมื่อกรมธรรม์สิ้นสุดผลบังคับ 

• เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนพ้นสภาพการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน 

• เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเสียชีวิต 

• เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีอายุเกินกว่าอายุสูงสุดท่ีกำหนดไว้ข้างต้น 

• เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

• เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเอาประกันตามข้อ 1.  

ท้ังนี้ การสิ้นสุดความคุ้มครอง ให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามปีกรมธรรม์หรือตามรอบระยะเวลาท่ีบริษัทประกันกำหนด  
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4. ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิเอาประกันจะได้รับความคุ้มครองด้านประกันชีวิตและสุขภาพ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยกำหนด 

5. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล ท่ีอยู่ ข้อมูลด้านสุขภาพ ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือข้อมูล
อื่นใดที่เป็นตามที่บริษัทประกันกำหนด ท้ังนี้ หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธ
การได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพดังกล่าว 

สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับตามกรมธรรม์ดังกล่าว บริษัทจัดการได้จัดให้เพื่อความคุ้มครองผู้ถือหน่วย ลงทุนและเพื่อเป็น
ประโยชน์ในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสุขภาพ โดยเบี้ยประกันท่ีได้รับความคุ้มครองจะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาสิทธิประโยชน์ด้านการประกันชีวิตและสุขภาพทุก ๆ ปี  หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
หากบริษัทจัดการเห็นว่าสิทธิประโยชน์ด้านการประกันชีวิตและสุขภาพจะไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ลงทุนโดยรวม หรือมีผลกระทบต่อกองทุนรวม
ในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง เงื่อนไขกรมธรรม์ 
บริษัทประกัน หรือเงื่อนไขอื่นใด ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ หรือยกเลิก
หน่วยลงทุนชนิดควบประกัน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างท่ัวถึงด้วย
วิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

เงื่อนไขการเริ่มรับความคุ้มครอง 

• การเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดควบประกันครั้งแรก หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคุณสมบัติได้รับสิทธิความคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ถึง 
50 ราย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเลื่อนรอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพ หรือปฏิเสธการให้ความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพ และหากภายหลังเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดควบประกันครั้งแรก มีผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติ
ได้รับสิทธิความคุ้มครองตามกรมธรรม์เพิ่มขึ้นจนถึง 50 ราย ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวก็จะได้รับสิทธิการคุ้มครองตามเงื่อนไขท่ีกำหนด 

• การเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดควบประกันครั้งแรก หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติได้รับสิทธิความคุ้มครองตามกรมธรรม์ครบ 
50 ราย และต่อมาภายหลังการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดควบประกันครั้งแรก มีผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติได้รับสิทธิความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ลดลงต่ำกว่า 50 ราย ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมยังคงได้รับสิทธิคุ้มครองตามเงื่อนไขที่กำหนด 

วันท่ีกรมธรรม์มีผลบังคับ หมายถึง ตั้งแต่วันท่ี 1 ของเดือนถัดไปนับจากวันเปิดให้บริการชนิดหน่วยลงทุนควบประกันครั้งแรก (หรือวันท่ีระบุ
ไว้ในกรมธรรม์) 

วันที่เริ ่มความคุ้มครอง หมายถึง วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับหรือวันที่บริษัทประกันอนุมัติให้ความคุ้มครอง หรือ เปลี่ยนแปลงแผนความ
คุ้มครองให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน  

ระยะเวลาความคุ้มครอง หมายถึง วันท่ีเริ่มความคุ้มครอง ถึงวันสิ้นสุดความคุ้มครอง ซึ่งจะไม่เกินวันท่ีกรมธรรม์ยังให้ความคุ้มครองอยู่ 

เงื่อนไขวันเริ่มคุ้มครอง 

• กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซื้อภายในวันท่ี 25 ก่อนเวลา 15.30 น. ของเดือนน้ัน ๆ วันได้รับสิทธิคุ้มครอง คือ วันท่ี 1 ของเดือนถัดจาก
เดือนท่ีลงทุน  

• กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซื้อภายหลังวันท่ี 25 ของเดือนน้ัน ๆ วันได้รับสิทธิคุ้มครอง คือ วันท่ี 1 ของ 2 เดือนถัดจากเดือนท่ีลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันที่เริ่มความคุ้มครอง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
และจะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างท่ัวถึงด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดย
อย่างน้อยจะเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เว้นแต่กรณีท่ี
เกิดจากปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที  
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ตัวอย่างวันเริ่มความคุ้มครองและวันสิ้นสุดความคุ้มครอง 

ตัวอย่างที่ 1 กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดควบประกันภายในวันท่ี 25 ก่อนเวลา 15.30 น. ของเดือนน้ัน 
ๆ วันได้รับสิทธิคุ้มครอง คือ วันท่ี 1 ของเดือนถัดจากเดือนท่ีลงทุน ดังนี้ 

ทำรายการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 วันได้รับสิทธิคุ้มครอง คือ วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างที่ 2 กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดควบประกันภายหลังวันที่ 25 ของเดือนนั้น ๆ วันได้รับสิทธิ
คุ้มครอง คือ วันท่ี 1 ของ 2 เดือนถัดจากเดือนท่ีลงทุน ดังนี ้

ทำรายการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 วันได้รับสิทธิคุ้มครอง คือ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ระยะเวลาได้รับความคุ้มครอง 

ทำรายการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า
หน่วยลงทุนชนิดควบประกัน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 

เริ่มความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 
มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 

ระยะเวลาได้รับความคุ้มครอง 

ทำรายการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า
หน่วยลงทุนชนิดควบประกัน
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 

เริ่มความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 
กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 
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ตัวอย่างที่ 3 กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน/สับเปลี่ยนออกจากหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน จนทำให้มูลค่าเงินลงทุนคงเหลือรวมตํ่ากว่า 
50,000 บาท จะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขจนถึงวันสุดท้ายของเดือนท่ีมีการขายคืนหน่วยลงทุน ดังนั้น วันสิ้นสุดความคุ้มครองจะเป็น
วันแรกของเดือนถัดไป ตั้งแต่เวลา 0.00 น. ตามรอบระยะเวลาท่ีบริษัทประกันภัยกำหนด ดังนี ้

ทำรายการขายคืน/สับเปลี่ยนออกวันท่ี 25 มิถุนายน 2565 วันสิ้นสุดความคุ้มครอง คือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ต้ังแต่เวลา 0.00 
น. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

สิ้นสดุความคุ้มครอง 

ทำรายการขายคืน/สับเปลี่ยน
ออกจากหน่วยลงทุนชนิดควบ
ประกันวันที่ 25 มิถุนายน 2565 

สิ้นสุดความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 
1 กรกฎาคม 2565 เวลา 0.00 น. 
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ตารางผลประโยชน์แผนประกันทั้งหมด 7 แผนตามมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือ 

ตารางผลประโยชน์แผนประกัน แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 

มูลค่าเงินลงทุน 
ลงทุน 50,000 – 

149,999 บาท 
ลงทุน 150,000 –  

399,999 บาท 
ลงทุน 400,000 – 

999,999 บาท 
ลงทุน 1,000,000 
– 1,999,999 บาท 

ลงทุน 2,000,000 
– 4,999,999 บาท 

ลงทุนตั้งแต่ 
5,000,000 – 

9,999,999 บาท 

ลงทุนตั้งแต่ 
10,000,000  

บาทขึ้นไป 

การประกันชีวิต 

- เสียชีวิตในทุกกรณี 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

100,000 
 

100,000 

การประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยใน :  
ต่อการเจ็บป่วย/บาดเจ็บต่อครั้ง 

 
 

     

1. ค่าห้องและค่าอาหาร / วัน (สูงสุด 31 
วัน) 

300 800 2,200 3,000 4,000 6,000 8,000 

ค่าห้อง ไอ ซี ยู / วัน (สูงสุด 7 วัน)  600 1,600 4,400 6,000 8,000 12,000 16,000 

2. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ รวมถึงค่า
รักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจาก
ผู้ป่วยในภายใน 30 วันนับแต่วันออกจาก
โรงพยาบาล 

 
 
 

2,000 

 
 
 

5,000 

 
 
 

12,000 

 
 
 

15,000 

 
 
 

30,000 

 
 
 

60,000 

 
 
 

100,000 

3. ค่าธรรมเนียมผ่าตัด (ตามจ่ายจริง)   
2,000 

 
5,000 

 
12,000 

 
15,000 

 
30,000 

 
60,000 

 
100,000 

4. ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรค 
(จ่ายแยกต่างหากจากข้อ 2. หรือข้อ 3.) 

 
500 

 
500 

 
1,500 

 
3,000 

 
4,000 

 
5,000 

 
6,000 

5. ค่าดูแลโดยแพทย์ต่อครั้ง 
(สูงสุด 31 ครั้ง) 

 
150 

 
400 

 
1,000 

 
1,200 

 
1,500 

 
3,000 

 
4,000 

6. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเนื่องจาก
อุบัติเหตุ (เข้ารักษาภายใน 72 ช่ัวโมง
หลังจากได้รับอุบัติเหตุ) รวมถึงการรักษา
ต่อเนื่องจนกว่าจะหาย (จ่ายแยกต่างหาก
จากข้อ 2.) 

 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 

3,000 

 
 
 
 

4,000 

 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 

6,000 

 
 
 
 

8,000 

7. ค่ารถพยาบาลไปและหรือมาจาก
โรงพยาบาล (จ่ายแยกต่างหากจากข้อ 2.) 

 
300 

 
800 

 
2,200 

 
3,000 

 
4,000 

 
6,000 

 
8,000 

8. ค่าปลงศพ  
10 เท่าของค่าห้อง

และค่าอาหาร 
10 เท่าของค่าห้อง

และค่าอาหาร 
10 เท่าของค่าห้อง

และค่าอาหาร 
10 เท่าของค่าห้อง

และค่าอาหาร 
10 เท่าของค่าห้อง

และค่าอาหาร 
10 เท่าของค่าห้อง

และค่าอาหาร 
10 เท่าของค่าห้อง

และค่าอาหาร 

ทันตกรรม (ต่อปี) 
คุ้มครองกรณีการถอนฟัน อุดฟัน ขูด
หินปูน และการรักษารากฟัน 
โดยทันตแพทย์ที่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย สุงสุดไม่เกินปีละ 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

4,000 

 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 

10,000 

การประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยนอกหรือ
คลินิก 

วันละไม่เกิน 1 ครั้งและไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี 

 
 
- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

600 

 
 

1,200 

 
 

4,000 

 
 

6,000 
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ตัวอย่างการพิจารณาแผนความคุ้มครองที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ 

(การพิจารณาปรับแผนความคุ้มครองจะปรับทุกวันที่ 1 ของเดือนมกราคม เมษายน มิถุนายน และกันยายน ของทุกปี หากตรงกับ
วันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ท้ังนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ซ่ึงเป็นไปตามรอบระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด) 

ตัวอย่างที่ 1 วันท่ี 25 ธันวาคม 2564 ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน 50,000 บาท ดังน้ัน 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 จะได้รับความคุ้มครองในแผน 1 ต่อมาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 มีการทำรายการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าอีก 
100,000 บาท ดังนั้นเงินลงทุนคงเหลือรวมในหน่วยลงทุนชนิดควบประกันมีมูลค่าเท่ากับ 150,000 บาท ความคุ้มครองจะเปลี่ยน
จากแผน 1 เป็นแผน 2 ในวันท่ี 1 เมษายน 2565 

ตัวอย่างที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน 900,000 บาท 
ดังนั้น ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 จะได้รับความคุ้มครองในแผน 3 ต่อมากองทุนมีกำไร 100,000 บาท ดังนั้นเงินลงทุนคงเหลือรวมใน
หน่วยลงทุนชนิดควบประกันมีมูลค่าเท่ากับ 1,000,000 บาท แผนความคุ้มครองยังคงเป็นแผน 3 เนื่องจากการพิจารณาแผนความ
คุ้มครองจะพิจารณาจากมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือไม่นับรวมผลกำไรขาดทุน 

ตัวอย่างที่ 3 วันท่ี 20 กันยายน 2564 ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน 450,000 บาท ดังนั้น 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จะได้รับความคุ้มครองในแผน 3 ต่อมากองทุนมีผลขาดทุน 100,000 บาท ดังนั้นเงินลงทุนคงเหลือรวมใน
หน่วยลงทุนชนิดควบประกันมีมูลค่าเท่ากับ 350,000 บาท แผนความคุ้มครองยังคงเป็นแผน 3 เนื่องจากการพิจารณาแผนความ
คุ้มครองจะพิจารณาจากมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือไม่นับรวมผลกำไรขาดทุน 

ตัวอย่างที่ 4 วันท่ี 4 ตุลาคม 2564 ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน 1,000,000 บาท ดังน้ัน 
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับความคุ้มครองในแผน 4 ต่อมาวันท่ี 25 ธันวาคม 2564 ทำรายการขายคืน/สับเปลี่ยนออก 
500,000 บาท ดังนั้นเงินลงทุนคงเหลือรวมในหน่วยลงทุนชนิดควบประกันมีมูลค่าเท่ากับ 500,000 บาท แผนความคุ้มครองจะ
เปลี่ยนจากแผน 4 เป็นแผน 3 ในวันท่ี 1 มกราคม 2565 
 
วิธีการใช้สิทธิความคุ้มครองและช่องทางการติดต่อเพื่อขอคำแนะนำการใช้บริการ 
(อาจเปลี่ยนแปลงได้ ท้ังนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน) 

- ใช้บัตรประกันสุขภาพคู่บัตรประจำตัวประชาชนในการใช้สิทธิเข้ารักษาตัวกับสถานพยาบาลในสัญญา 

- การเรียกร้องสินไหมทดแทนกรณีมรณกรรมผู้รับประโยชน์ส่งเอกสารดังนี้ ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกัน 

1) ใบเรียกร้องสิทธิของผู้รับประโยชน์ทุกคน (ตามแบบฟอร์มของบริษัทประกัน) 

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ทุกคน 

3) สำเนาใบมรณบัตร 

4) สำเนาทะเบียนบ้านท่ีมีการจำหน่ายการตายของผู้เอาประกันภัย 

5) ใบยินยอมของผู้รับประโยชน์หรือทายาท ในกรณีท่ีต้องเปิดเผยประวัติ 

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือเหตุอื่นท่ีไม่ได้เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย เพิ่มเอกสารตามข้อ 6) – 7) 

6) สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีท่ีได้รับรองสำเนาถูกต้องจากตำรวจ   

7) สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ 
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เบอร์ติดต่อเพื่อขอคำแนะนำการใช้บริการ   

- แผนกเคลมของบริษัท อินชัวร์พีเดีย จำกัด เบอร์ 084-0247302 วันจันทร์ - ศุกร์ 9.00 – 18.00 น. 

- ศูนยด์ูแลลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โทร 1373 บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด 

ผ่าน My Allianz Application  อำนวยความสะดวกในการให้บริการในด้านต่าง ๆ 
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ข้อกำหนดอื่น ๆ 

▪ บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการ ในการนำส่ง เผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึงผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่น (ถ้ามี) 
เช่น ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันเริ่มดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการ
นำส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ ซึ่งบริษัทจัดการได้คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในการนำส่งจดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแก้ไขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะดำเนินการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน
อนาคต 

▪ การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission) :  

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมา จากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการ
จัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จาก
บุคคลดังกล่าว (Churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยค วามเป็นธรรม
และคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนน้ันด้วย  

ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุน บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ใน
รายงานรอบปีบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย  

▪ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: 
CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ ที่ได้รับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลาย
เหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ท่ี ได้รับ
มอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดกาไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/
หรือกฎหมายต่าง ๆ ท้ังนี้ ตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด  
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(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ  

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความ
น่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ  

นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่ง
เอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายต่างๆ หรือบุคคลอื่น
ใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ  

ท้ังนี้ คำว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คำว่า “กฎหมายต่างๆ” น้ัน ให้มีความหมายรวมถึงกฎหมายของ
ประเทศต่างๆ ท่ีกองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศน้ันๆ ด้วย  

▪ ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน :  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดย
มีผลบังคับใช้วันที ่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที ่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีใน
สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI น้ัน นอกจากน้ียังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายท่ีมี
ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศ
ท่ีเกี่ยวข้อง”)  

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี 
FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการ
กำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  

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

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงิน
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนด
ของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าท่ี
ดำเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมท้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่
มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ี
เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศ
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ท่ีเกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
และผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้  

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสี ยภาษีของสหรัฐอเมริกา 
จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น) ท่ีมีอยู่ในบัญชีท้ังหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนน้ันกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐท้ังในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อท่ีกำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการ
เข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ท้ังนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของ
กฎหมายดังกล่าว  

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถื อ
หน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการ
กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดย
ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งน้ีแล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบุไว้ในคำขอ
เปิดบัญชี  

(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยน/โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว  

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว  

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่ าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ 
เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย  

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประ โยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการ
ดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น  

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจ
ต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วย
ลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกำหนด) เท่าน้ัน  

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามท่ีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ 
(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่ง ข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน 
หรือดำเนินการอื่นใดท่ีราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

▪ สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ซึ่งหมายถึง หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมแบบสะสมมูลค่า 

(1) บริษัทจัดการจะทำการบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกรายการตามวันที่ลงทุน และเมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
โอนย้ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการ ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน ( FIFO) ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด  

วันที่ลงทุน หมายถึง วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมในแต่ละรายการ และในกรณีที่รับโอนหน่วยลงทุนจาก
กองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ให้หมายความถึง วันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนเริ่มแรกในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการท่ีรับโอนน้ัน  
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(2) บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมโดยมีรายการอย่างน้อยตามที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกำหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กับผู้
ถือหน่วยลงทุน เมื่อมีรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปี  

(3) บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
โอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น โดยมีร ายการอย่างน้อยตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กำหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว พร้อมด้วยเช็คค่า
ขายคืนหรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือวิธีการอื่นใดในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการออม/หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเน่ือง และเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากร
ตรวจสอบได้ 

(4) บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม โดยมีรายการอย่าง
น้อยตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรั บรองการขาย
คืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณ
มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำ
การในต่างประเทศซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตาม
เลขที่บัญชีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะสั่ง
จ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการกองทุน 

นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานในการตรวจสอบการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน และจัดให้มีระบบงานในการขายคืนหน่วย
ลงทุน รวมถึงจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

▪ ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กฎ เกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนและ/หรือการจัดการกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ท้ังนี้ การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะ
ดำเนินการตามแนวทางที่ประกาศกำหนด และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
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คำเตือน / ข้อแนะนำ 

▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

▪ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จึงไม่มีภาระ
ผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์ ดังน้ัน ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์
โกลบอล บอนด์ ไม ่ได ้ข ึ ้นอยู ่ก ับสถานะทางการเง ิน หร ือผลการดำเนินงานของบร ิษ ัทหลักทร ัพย์จ ัดการกองทุ น  
ไทยพาณิชย์ จำกัด 

▪ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื ่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการลงทุนเพื่อ
บริษัทจัดการได้ท่ีทางเว็บไซต์  www.scbam.com 

▪ ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

 

▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที ่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี ่ยวข้องได้ที ่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

▪ บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ท่ี
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถ
กำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำกา รติด
ประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการ
ทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน 

▪ ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุน เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

▪ ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
รวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานและท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวม
และผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

หนังสือชีช้วนฉบับนี้รวบรวมขึน้โดยใชข้้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 

http://www.sec.or.th/
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รายละเอยีดโครงการจดัการ 

1. ขอ้มลูท ัว่ไป 

ชือ่โครงการจดัการ (ไทย) : กองทนุเปิดไทยพาณชิยโ์กลบอล บอนด ์

ชือ่โครงการจดัการ (องักฤษ) : SCB GLOBAL BOND FUND 

ชือ่ยอ่โครงการ : SCBGLOBFUND 

ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด 

ประเภทการขาย : หลายครัง้ 

การก าหนดอายโุครงการ : ไมก่ าหนด 

รายละเอยีดเพิม่เตมิเงือ่นไข (อายโุครงการ) : 

บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใหโ้ครงการจัดการกองทุนรวมทีไ่ดรั้บอนุมัตสิ ิน้สดุลง โดยจะไม่น ากองทรัพยส์นิ
ไปจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม หรืออาจพจิารณาเลกิโครงการโดยไม่ตอ้งขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน ทั ้งน้ี 
บรษัิทจัดการจะด าเนินการดังกล่าวโดยค านึงถงึผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็น
ส าคัญในกรณีดังตอ่ไปน้ี 

(1) กองทนุรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทนุไมเ่พยีงพอตอ่การจัดตัง้กองทนุ 

(2) มกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบเกีย่วกับวงเงนิรับอนุญาตใหน้ าเงนิไปลงทนุในตา่งประเทศ 

(3) ผูจ้ัดการกองทนุพจิารณาแลว้เห็นวา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม และ/หรอืมเีหตใุห ้
เชื่อไดว้่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผูถ้ือหน่วยลงทุน ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนของกองทนุทีไ่มเ่ป็นไปตามทีบ่รษัิทจัดการคาดหวัง 

(4) ไม่สามารถสรรหาหรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใด ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกับ
วัตถปุระสงค ์และ/หรอืนโยบายการลงทนุของโครงการ 

ลกัษณะโครงการ : กองทนุเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป 

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

วตัถปุระสงคข์องโครงการ : 

เพือ่ระดมเงนิทนุจากผูล้งทนุทั่วไป เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูล้งทนุทีมุ่ง่หวงัผลตอบแทนจากการน า
เงนิไปลงทุนในต่างประเทศ โดยกองทุนจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียง
กองทนุเดยีว ทีม่นีโยบายเนน้ลงทนุในตราสารหน้ีทัง้ภาครัฐและเอกชนของทกุประเทศทั่วโลก 

2. ประเภทกองทนุ 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : ตราสารหน้ี 

ประเภทกองทนุตามลกัษณะพเิศษ : 

- กองทนุรวมฟีดเดอร ์

- กองทนุรวมเพือ่การออม 

ชือ่กองทนุหลกั (กรณี Feeder Fund) : T. Rowe Price Funds SICAV – Responsible Global Aggregate 
Bond Fund 

ประเทศทีก่ ากบัดแูลการเสนอขาย : ลักเซมเบริก์ ( LUXEMBOURG ) 

เป็นกองทนุ UCITS 

ประเภทการลงทนุตามลกัษณะพเิศษอืน่ ๆ :  

- กองทนุรวมทีใ่หส้ทิธปิระโยชนข์องประกันชวีติหรอืประกันสขุภาพ 

ประเภทการลงทุนตามความเสีย่งเกีย่วกบัต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เนน้ลงทุนแบบมีความเสีย่ง
ตา่งประเทศ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ : 

กองทุนมนีโยบายเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) 
ไดแ้ก่ กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Responsible Global Aggregate Bond Fund (กองทุน
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หลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “Q share class” ซึง่เป็นกองทุนทีจั่ดตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของ
ประเทศลักเซมเบอรก์ (Luxembourg) และบรหิารงานภายใตค้วามดูแลของ T. Rowe Price International 
Ltd กองทนุหลักมนีโยบายเนน้สรา้งมลูคา่หน่วยลงทุนใหม้มีลูคา่สงูสดุ ทัง้จากการเตบิโตดา้นมลูคา่ของการ
ลงทนุและรายไดจ้ากการลงทนุ โดยกองทนุจะลงทนุในตราสารหน้ีตา่ง ๆ จากผูอ้อกตราสารทั่วโลกเป็นหลกั 
และจะลงทุนอย่างนอ้ยสองในสามของทรัพยส์นิทัง้หมดในตราสารหน้ีซึง่ออกโดยรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ 
องคก์รระหว่างประเทศ บรษัิทเอกชน และธนาคารโดยกองทุนม ีnet exposure ในหน่วยลงทุนของกองทนุ
รวมต่างประเทศดังกลา่วโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 
และมกีารลงทนุทีส่ง่ผลใหม้ ีnet exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกับความเสีย่งตา่งประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

ในส่วนที่เหลอืจากการลงทุนบรษัิทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซ้ ึง่ตราสารแห่งหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน 
และ/หรอืเงนิฝาก และ/หรอืบัตรเงนิฝากทัง้ในประเทศและ/หรอืตา่งประเทศ รวมถงึอาจมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยอ์ืน่
หรอืทรัพยส์นิอืน่ และ/หรอืหาดอกผลโดยวธิกีารอืน่อย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลายอย่าง ตามทีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด หรอืเห็นชอบใหก้องทนุลงทนุได ้ 

นอกจากน้ี กองทุนหลักดังกล่าวอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทนุ (efficient portfolio management (EPM)) ได ้เชน่ การท าสญัญา สวอป 
และ/หรือสัญญาออปชั่น และ/หรือสัญญาฟอรเ์วริด์ทีอ่า้งองิกับหลักทรัพย/์ตัวแปรอา้งองิทีก่องทุนลงทุน 
ทัง้น้ี กองทนุเปิดไทยพาณชิยโ์กลบอล บอนด ์อาจจะเขา้ท าสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึง่รวมถงึการป้องกันความเสีย่ง 
(Hedging) จากการลงทุน เชน่ การท าสญัญาสวอปและ/หรอืสญัญาฟอรเ์วริด์ทีอ่า้งองิกับอัตราแลกเปลีย่น/
ดา้นราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือใหค้วาม
เห็นชอบ รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้โดยมสีัญญาขายคนื (Reverse 
Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด รวมถงึกองทนุอาจลงทนุในตรา
สารหน้ีที่มีอันดับความน่าเชือ่ถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(non-investment grade) และตราสารหน้ีที่
ไมไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated Securities) แตก่องทนุจะไมล่งทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่ี
ลักษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note)  

กองทุนหลักอาจมกีารลงทุนในตราสาร SIP เกนิกว่าอัตราส่วนการลงทุนทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด ในกรณีที่กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสาร SIP เกินกว่าอัตราส่วนการลงทุนที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด บรษัิทจัดการจะปรับลดสดัสว่นการลงทนุในกองทนุหลกั เพือ่ใหอ้ัตราสว่นการ
ลงทุนในตราสารดังกล่าว มีอัตราส่วนไม่เกนิกว่าหลักเกณฑก์ารลงทุนทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนดดังน้ี  

1) บรษัิทจัดการจะปรับลดสดัสว่นการลงทนุในกองทุนหลัก ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันทีรั่บทราบขอ้มลู
การลงทุนในตราสารดังกล่าวเกนิกว่าอัตราสว่นการลงทุนทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ยกเวน้
กรณีที่เกดิจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได ้หรือกรณีจ าเป็นและสมควร ที่ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการไดภ้ายใน
ระยะเวลาขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหเ้สร็จสิน้โดยไมช่กัชา้  

2) หากการด าเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก มีผลท าใหก้ารลงทุนซึง่ส่งผลใหม้ี net 
exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกับความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการพจิารณาคัดเลอืกกองทุนตา่งประเทศกองทนุใหม่แทน
กองทุนเดมิ โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะมนีโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุน้โกลบอลเฮลธ์แคร์ และมีคุณสมบัตติามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหเ้สร็จสิน้โดยไม่ชกัชา้ และจะแจง้
ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบตอ่ไป  

3) หากเกดิกรณีใดๆทีท่ าใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถด าเนินการคัดเลอืกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุน
ใหม่แทนกองทุนเดมิได ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการเลกิกองทุน โดยจะด าเนินการจ าหน่าย
หลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุน เพื่อคนืเงนิตามจ านวนทีร่วบรวมไดห้ลังหักค่าใชจ่้ายและ
ส ารองค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งของกองทุน (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตามสัดสว่นจ านวนหน่วยลงทุนทีถ่อื
ตอ่จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด  
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ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการอยูร่ะหวา่งการด าเนนิการเปลีย่น/โอนยา้ย กองทนุจะยกเวน้ไมน่ าเรือ่งการลงทนุซึง่จะ
ส่งผลใหม้ ีnet exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกับความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 
80 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุมาบังคับใชใ้นชว่งด าเนนิการคัดเลอืกและเตรยีมการลงทนุ เพือ่เป็น
กองทนุหลักแทนกองทนุเดมิ ซึง่จะใชร้ะยะเวลาภายใน 30 วันท าการ 

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวใ้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมส าหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึง่ขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของ
ผูจั้ดการกองทุน โดยผูจั้ดการกองทุนจะพจิารณาจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกจิ การเงนิ 
การคลัง เป็นตน้ เพือ่คาดการณ์ทศิทางอัตราแลกเปลีย่น  

ในกรณีสถานการณ์ปกต ิกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศ ซึง่จะส่งผลใหม้ี net exposure ที่เกีย่วขอ้งกับ
ความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน
หรอืตามอัตราสว่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ทัง้น้ี ในการค านวณสัดสว่นการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บรษัิทจัดการอาจไม่
นับชว่งระยะเวลาดังน้ีรวมดว้ยก็ได ้โดยตอ้งค านงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคัญ 

1. 30 วันนับแตว่ันทีจ่ดทะเบยีน 

2. 30 วันกอ่นครบอายโุครงการหรอืกอ่นเลกิกองทนุรวม 

3. ช่วงระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรัพยส์นิของกองทุนเน่ืองจากไดรั้บค าสั่งขายคนืหรือสับเปลีย่น
หน่วยลงทนุ หรอืมกีารโอนยา้ยกองทนุจ านวนมาก หรอืเพือ่รอการลงทนุ ทัง้น้ี ตอ้งไมเ่กนิกวา่ 10 วันท าการ 

อย่างไรก็ด ีในกรณีทีส่ถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศ และ/หรอืการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสม 
เชน่ ภาวะตลาดและเศรษฐกจิมคีวามผันผวน เกดิภัยพบิัตหิรอืเกดิเหตกุารณ์ไมป่กตติา่ง ๆ เป็นตน้ และ/หรอื
ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอืน่ ๆ ทีก่ระทบตอ่การลงทนุ เชน่ การเปลีย่นแปลงในเรือ่งของกฎระเบยีบตา่ง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทุนตา่งประเทศ และ/หรอืกรณีทีว่งเงนิลงทุนในต่างประเทศเต็มเป็นการชั่วคราว และ/
หรือในช่วงระหว่างรอการอนุมัตกิารเพิ่มิวงเงนิลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือกรณีเกดิเหตุสุดวสิัยหรือมี
เหตุผลทีจ่ าเป็นและสมควร สง่ผลใหก้องทุนอาจไม่สามารถน าเงนิไปลงทนุในตา่งประเทศไดท้ันท ีหรอือาจ
จ าเป็นตอ้งชะลอการลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว ดังนั้น จงึอาจมีบางขณะทีก่องทุนไม่สามารถ
ลงทุนใหเ้ป็นไปตามสัดสว่นการลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นโครงการตามขา้งตน้ได ้ทัง้น้ี บรษัิทจัดการจะรายงาน
การไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่ก าหนดไว ้ในโครงการตามประกาศต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หากในกรณีทีก่ารลงทนุในกองทนุหลักน้ีไมเ่หมาะสมอกีตอ่ไป โดยอาจสบืเน่ืองจากการไดรั้บผลกระทบจาก
เหตุการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวขา้งตน้ และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ ของกองทุนหลักน้ี เช่น การ
เปลีย่นแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียม และ/หรอืการเปลีย่นแปลงอืน่ใดทีส่่ง
ผลกระทบหรือความเสยีหายต่อกองทุน เป็นตน้ กล่าวคือ ในกรณีที่เกดิการเปลี่ยนแปลงซึง่อาจมผีลต่อ
กองทุนหลัก (Master fund) และ/หรือบริษัทจัดการอย่างมีนัยส าคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะ
พจิารณาเปลีย่นแปลงกองทุนรวมตา่งประเทศหรอืกองทุนหลัก (Master Fund) เป็นกองทุนต่างประเทศอืน่
ได ้ซึง่การด าเนนิการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
เดมิ หรอืขอสงวนสทิธทิีจ่ะยกเลกิกองทนุเปิดไทยพาณชิยโ์กลบอล บอนด ์ได ้โดยถอืวา่ไดรั้บความเหน็ชอบ
จากผูถ้อืหน่วยแลว้ โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ ทัง้น้ี บรษัิทจัดการจะแจง้การ
เปลีย่นแปลงและรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหนา้กอ่นด าเนนิการเปลีย่นแปลงหรอื
กอ่นท าการลงทนุดังกลา่วไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน  

ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนในกองทุนปลายทางไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ
ปลายทาง หากปรากฏว่ามูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนปลายทางทีก่องทุนรวมไปลงทุนมมีูลคา่ทรัพยส์นิ
สุทธลิดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปน้ี บรษัิทจัดการจะด าเนินการตามหลักเกณฑ ์และวธิกีารที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยกองทุนปลายทางดังกล่าวเป็นกองทุนต่างประเทศที่ไม่มี
วัตถปุระสงคก์ารลงทนุในท านองเดยีวกับกองทนุรวมดัชนีหรอืกองทนุรวมอทีเีอฟ 

(1) มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันใดวันหนึง่ลดลงเกนิกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก  

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนหลักลดลงในชว่งระยะเวลาหา้วันท าการใดตดิต่อกัน คดิ
เป็นจ านวนเกนิกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก  



กองทนุเปิดไทยพาณิชยโ์กลบอล บอนด ์

4 
 

ในกรณีทีก่องทนุหลักมมีลูคา่ทรัพยส์นิสทุธลิดลงในลักษณะดังกลา่วบรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปน้ี  

(1) แจง้เหตุทีก่องทุนหลักมมีูลค่าทรัพยส์นิลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถงึประโยชน์ทีด่ี
ทีส่ดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม ใหส้ านักงานและผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันท าการนับแตว่ันที่
ปรากฏเหต ุ 

(2) ด าเนนิการตามแนวทางการด าเนนิการตาม (1) ใหแ้ลว้เสร็จภายในหกสบิวันนับแตว่ันทีป่รากฏเหต ุ 

(3) รายงานผลการด าเนนิการใหส้ านักงานทราบภายในสามวันท าการนับแตว่ันทีด่ าเนนิการแลว้เสร็จ  

(4) เปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับการด าเนนิการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ีส่นใจจะลงทุนเพือ่ใหผู้ท้ีส่นใจจะ
ลงทนุรับรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกับสถานะของกองทนุรวม  

ทัง้น้ี บรษัิทจัดการกองทนุจะด าเนนิการใหบ้คุลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับการด าเนนิการดังกลา่ว
ดว้ย  

ทัง้น้ี ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (2) บรษัิทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินกรณีทีม่กีารด าเนนิการเปลีย่น/โอนยา้ย กองทุนจะยกเวน้ไม่น าเรือ่งการลงทนุ
ซึง่จะสง่ผลใหม้ ีnet exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกับความเสีย่งตา่งประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ย
ละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุมาบังคับใชใ้นชว่งด าเนนิการคัดเลอืกและเตรยีมการลงทนุ 

ทัง้น้ี ในการโอนยา้ยหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอืน่ขา้งตน้ บรษัิทจัดการขอสงวน
สทิธใินการพจิารณาด าเนนิการครัง้เดยีวหรอืหลายครัง้ก็ได ้โดยการทยอยโอนยา้ยเงนิลงทนุจงึอาจสง่ผลให ้
ช่วงระยะเวลาดังกล่าวกองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศมากกว่า 1 
กองทนุ ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการขา้งตน้  

ข้อมูลท ั่วไปของกองทุน  T. Rowe Price Funds SICAV – Responsible Global Aggregate 
Bond Fund (Q share class) (กองทนุหลกั) 

(แหลง่ทีม่าของขอ้มลู:  หนงัสอืชีช้วนกองทนุหลกัขอ้มลู ณ กนัยายน 2558) 

ลกัษณะท ัว่ไปของกองทนุ 

นโยบายการลงทนุ กองทุนหลักมีนโยบายเนน้สรา้งมูลค่าหน่วยลงทุนใหม้ีมูลค่า
สงูสดุ ทัง้จากการเตบิโตดา้นมูลค่าของการลงทุนและรายไดจ้าก
การลงทุน โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีต่าง ๆ จากผูอ้อก
ตราสารทั่วโลกเป็นหลัก และจะลงทุนอย่างนอ้ยสองในสามของ
ทรัพย์สนิทัง้หมดในตราสารหน้ีซึง่ออกโดยรัฐบาล หน่วยงาน
ภาครัฐ องคก์รระหวา่งประเทศ บรษัิทเอกชน และธนาคาร 

วนัเร ิม่จดัต ัง้กองทนุ 28 ตลุาคม 2557  

ประเทศทีก่องทนุ จดทะเบยีน ลักเซมเบอรก์ (Luxembourq) 

อายกุองทนุ ไมก่ าหนดอายโุครงการ 

Share Class Q share Class 

ผูจ้ดัการกองทนุ (Manager) T. Rowe Price International Ltd 

ดชันอีา้งองิ (Index) Barclays Global Aggregate Bond Index 

Bloomberg Code TRPGABQ LX 

ISIN Code LU1845137733 

เว็บไซต ์(website) www.troweprice.com/institutional 

คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ของกองทนุหลกั* 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 
(Management Fee) 

ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.45 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ 
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* อนึง่ กองทนุหลักอาจมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ หรอืเปลีย่นแปลงการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายตา่ง ๆ 
ของกองทนุได ้ทัง้น้ี หากการแกไ้ขเพิม่เตมิ หรอืเปลีย่นแปลงดังกลา่วสง่ผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงอตัรา
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนน้ี บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ ภายใน 60 วันกอ่น
การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมในอัตราใหม่  

** ในกรณีทีก่องทุนหลักมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการ ซึง่บรษัิทจัดการเห็นว่าไม่มนัียส าคัญ บรษัิท
จัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงของกองทนุหลักโดยถอืว่า
ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบทางเว็ปไซดข์องบรษัิทจัดการโดย
พลัน  

ความเสีย่งในการลงทนุของกองทนุหลัก  

ความเสีย่งดา้นคูค่า้ (Counterparty Risk)  

คูค่า้ซึง่กองทนุเขา้ท าธรุกรรมดว้ย อาจไมต่อ้งการหรอืไมส่ามารถปฏบิัตติามพันธกรณีทีม่ตีอ่กองทนุได ้ 

ความเสีย่งรายประเทศ (Country Risk) ประเทศจนี  

การลงทนุทัง้หมดในประเทศจนีจะอยูภ่ายใตค้วามเสีย่งซึง่บรรยายไวใ้นหัวขอ้ “ความเสีย่งดา้นตลาดเกดิใหม ่
(emerging market risk)” ดา้นลา่ง อกีทัง้ การลงทนุในหลักทรัพยซ์ึง่จะซือ้หรอืถอืครองไดต้อ่เมือ่นักลงทนุ
ได รั้บ  QFII license (Qualified Foreign Institutional Investors License) หรือ เ ป็ นหลั กท รัพย์ต าม
โปรแกรม Stock Connect อาจอยูภ่ายใตค้วามเสีย่งอืน่เพิม่เตมิ  

ความเสีย่งรายประเทศ (Country Risk) ประเทศรัสเซยีและยเูครน  

ในประเทศเหลา่น้ีจะมคีวามเสีย่งในดา้นการเก็บรักษาทรัพยส์นิและคูค่า้สงูกวา่ประเทศทีพั่ฒนาแลว้ สถาบัน
รับฝากทรัพยส์นิของรัสเซยีพบวา่กฎเกณฑข์องตนเอง มคีวามรับผดิชอบนอ้ยมากตอ่ผูล้งทุน และอาจมกีาร
ก ากับดแูลทีไ่ม่ดพีอ หรอืมฉิะนัน้ก็อาจมคีวามเสีย่งตอ่การฉอ้โกง ความประมาทเลนิเลอ่ หรอืความผดิพลาด 
ตลาดหลักทรัพย์รัสเซยียังอาจมีประสทิธภิาพและสภาพคล่องต ่าซึง่อาจท าใหร้าคาผันผวนและเกดิการ
หยุดชะงักของตลาดได ้การลงทุนตรงในหลักทรัพย์รัสเซยี ซึง่มไิดซ้ือ้ขายผ่านตลาด Russian Trading 
System และตลาด Moscow Interbank Currency Exchange จะถูกจ ากัดอยู่ที่รอ้ยละ 10 ของทรัพย์สนิ
ของกองทุน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากตลาด Russian Trading System และตลาด Moscow Interbank 
Currency Exchange เป็นทีรู่จ้ักกันว่าเป็น ตลาดทีม่กีฎหมายในการก ากับดูแล (regulated market) ดังนัน้ 
หลักทรัพยซ์ึง่ขึน้ทะเบยีนหรอืซือ้ขายกันในตลาดเหล่าน้ีจงึไม่อยู่ภายใตข้อ้จ ากัดรอ้ยละ 10 ทีก่ล่าวมา แต่
มไิดห้มายความว่าหลักทรัพยก์ลุ่มน้ีจะปลอดจากความเสีย่งใด ๆ ดังกล่าวมาขา้งตน้ หรือปลอดจากระดับ
ความเสีย่งทั่วไปซึง่สงูกวา่เมือ่เทยีบกับหลักทรัพยข์องประเทศอืน่ เชน่ หลักทรัพยย์โุรปหรอือเมรกิัน รัสเซยี
และยูเครนยังอาจที่จะอยู่ภายใตค้วามเสี่ยงทางการเมืองรุนแรงหรือเฉียบพลัน เช่น การถูกคว ่าบาตร 
(sanctions) หรอื การปฏบิัตกิารทางทหาร  

ความเสีย่งดา้นความสามารถในการช าระหน้ี (Credit Risk)  

ตราสารหน้ีหรือหลักทรัพยใ์นตลาดเงนิอาจดอ้ยมูลค่าได ้หากว่าสถานะทางการเงนิของผูอ้อกหลักทรัพย์
เสือ่มลง ในกรณีทีส่ถานะทางการเงนิของผูอ้อกตราสารหน้ีหรอืหลักทรัพยใ์นตลาดเงนิออ่นแอลง มลูคา่ของ
ตราสารหน้ีหรือหลักทรัพย์ในตลาดเงนิก็อาจลดลงดว้ย ในกรณีรา้ยแรงทีสุ่ด ผูอ้อกหลักทรัพย์อาจเลือ่น
ก าหนดเวลาการช าระเงนิใหแ้กผู่ล้งทุนออกไป หรืออาจไม่สามารถช าระเงนิไดเ้ลย อันดับความน่าเชือ่ถอื
ของตราสารหน้ียิง่ลดต ่าลงเทา่ใด ความเสีย่งดา้นความสามารถในการช าระหน้ีก็ยิง่มมีากขึน้เทา่นัน้  

ความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่น (Currency Risk)  

ความเปลีย่นแปลงดา้นอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราอาจท าใหก้ าไรจากการลงทนุลดลงหรอือาจเพิม่ผลขาดทนุ
ได ้อัตราแลกเปลีย่นอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็วและไมอ่าจคาดการณ์ได ้ 

ความเสีย่งดา้นการผดินัด (Default Risk)  

ผูอ้อกตราสารหน้ีบางตัวอาจไมส่ามารถช าระเงนิตามตราสารหน้ีทีต่นออกได ้ 

ความเสีย่งดา้นตราสารอนุพันธ ์(Derivative Risk)  

ตราสารอนุพันธบ์างตัวอาจมพีฤตกิรรมทีไ่ม่อาจคาดการณ์ได ้หรอือาจท าใหก้องทนุเสีย่งตอ่ผลขาดทนุซึง่มี
มลูคา่มากกวา่มลูคา่ตน้ทนุของตราสารอนุพันธเ์ป็นอยา่งมากได ้ 
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ตราสารอนุพันธโ์ดยทั่วไปมคีวามผันผวนสงูและไม่มีสทิธอิอกเสยีง (voting right) ใดๆ ราคาและความผัน
ผวนของตราสารอนุพันธ ์(โดยเฉพาะอยา่งยิง่ สญัญาเครดติอนุพันธ ์(credit default swaps)) อาจเบีย่งเบน
จากราคาและความผันผวนตามทีเ่ป็นจรงิของสนิทรัพยอ์า้งองิของตราสารอนุพันธด์ังกลา่ว ในกรณีทีส่ภาวะ
ตลาดย ่าแย่ อาจเป็นไปไมไ่ดห้รอื ไม่อาจกระท าไดท้ีจ่ะสง่ค าสั่งเพือ่ทีจ่ะจ ากัดหรอืหักลบกับความเสีย่งของ
ราคาตลาดหรอืผลขาดทนุ ซึง่เกดิจากตราสารอนุพันธบ์างตัว  

- ตราสารอนุพันธท์ีซ่ือ้ขายนอกตลาด (OTC Derivatives)  

เน่ืองจากตราสารอนุพันธท์ีซ่ือ้ขายนอกตลาดทีจ่รงิแลว้เป็นสญัญาสว่นบุคคลระหว่างกองทุนและคูค่า้รายใด
รายหนึง่หรอืหลายรายเทา่นัน้ ดว้ยเหตุน้ี ตราสารอนุพันธล์ักษณะน้ีจงึมกีารก ากับดแูลนอ้ยกว่าหลักทรัพยท์ี่
ซือ้ขายในตลาดเป็นอย่างมาก ตราสารอนุพันธท์ีซ่ือ้ขายนอกตลาดจะมคีวามเสีย่งดา้นคู่คา้และความเสีย่ง
ดา้นสภาพคลอ่งทีส่งูกวา่ และยังอาจบังคับใหคู้่คา้อกีฝ่ายหนึง่ปฏบิัตติามพันธกรณีทีม่อียู่กับกองทุนไดย้าก
กว่าอีกดว้ย ในกรณีที่คู่คา้ระงับการเสนอขายตราสารอนุพันธ์ที่กองทุนไดว้างแผนใหม้ีการน ามาใชง้าน 
กองทุนอาจไม่สามารถหาตราสารอนุพันธท์ีเ่ทยีบเคยีงจากแหลง่อืน่ หรอือาจพลาดโอกาสในการไดรั้บก าไร
หรอือาจท าใหก้องทุนเผชญิความเสีย่งหรอืขาดทุนอย่างไม่อาจคาดหมายได ้อันรวมไปถงึการขาดทุนจาก
การทีก่องทนุไมส่ามารถซือ้ตราสารอนุพันธส์ถานะตรงขา้มมาหักกลบกับสถานะของตราสารอนุพันธใ์นพอรต์
ได ้ 

เน่ืองจากเป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถปฏบิัตไิดส้ าหรับ การลงทนุประเภท SICAV ทีจ่ะท าธรุกรรมตราสารอนุพันธน์อก
ตลาดกับหลายคูค่า้ โดยถา้คูค่า้รายใดมสีถานะการเงนิทีอ่อ่นแอลงก็อาจท าใหเ้กดิผลขาดทนุจ านวนมากได ้
ในทางตรงกันขา้ม หากว่ากองทุนประสบกับความอ่อนแอทางการเงนิหรอืไม่สามารถทีจ่ะปฏบิัตติามสญัญา
ได ้คูค่า้ก็อาจไมต่อ้งการที่ีจ่ะท าธรุกจิกับโครงการจัดการลงทนุประเภท SICAV ซึง่อาจท าใหโ้ครงการจัดการ
ลงทนุประเภทดังกลา่วไมส่ามารถด าเนนิไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและไมส่ามารถแขง่ขันในตลาดได ้ 

- ตราสารอนุพันธท์ีซ่ือ้ขายในตลาด (Exchange-Traded Derivatives)  

แมว้่าตราสารอนุพันธท์ีซ่ือ้ขายในตลาดโดยทั่วไปจะไดรั้บการพจิารณาวา่มคีวามเสีย่งต ่ากวา่ตราสารอนุพันธ์
ทีซ่ือ้ขายนอกตลาด แต่ตราสารอนุพันธป์ระเภทน้ีก็ยังคงมคีวามเสีย่งในการถูกหา้มซือ้ขาย (suspension) 
ตราสารอนุพันธห์รอืสนิทรัพยอ์า้งองิของตราสารอนุพันธซ์ึง่อาจท าใหก้องทุนไม่สามารถทีจ่ะรับรูร้ายไดห้รอื
หลกีเลีย่งผลขาดทุนได ้ซึง่ก็จะสง่ผลใหเ้กดิความล่าชา้ในการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และยังมคีวามเสีย่งทีว่่า 
การช าระเงนิของตราสารอนุพันธท์ีซ่ือ้ขายในตลาดซึง่ด าเนินการผ่านระบบการโอนเงนิอาจไม่ส าเร็จตาม
ก าหนดหรอืทีค่าดหมายไว ้ 

ความเสีย่งตลาดเกดิใหม ่(Emerging Markets Risk)  

ตลาดเกดิใหมเ่ป็นตลาดทีก่อ่ตัง้ขึน้ภายหลังตลาดในประเทศพัฒนาแลว้ ดว้ยเหตน้ีุ ตลาดดังกลา่วจงึมคีวาม
เสีย่งสงูกวา่หลายประการ ซึง่สบืเน่ืองมาจากปัจจัยดังตอ่ไปน้ี:  

การขาดเสถยีรภาพทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม  

ความเปลีย่นแปลงในทางทีไ่มน่่าพอใจของกฎเกณฑแ์ละกฎหมายตา่งๆ  

ความลม้เหลวในการบังคับใชก้ฎหมายและระเบยีบ หรอืลม้เหลวในการตระหนักถงึสทิธขิองผูล้งทนุดังเชน่ที่
ยอมรับกันในตลาดพัฒนาแลว้  

คา่ธรรมเนียม คา่ใชจ่้ายทางการคา้ หรอืภาษี ทีส่งูเกนิสมควร หรอืการถกูยดึสนิทรัพยโ์ดยสิน้เชงิ  

กฎและแนวปฏบิัตซิ ึง่ท าใหผู้ล้งทนุภายนอกเสยีเปรยีบ  

ขอ้มลูเกีย่วกับผูอ้อกหลักทรัพยไ์มส่มบรูณ์ ท าใหเ้ขา้ใจผดิ หรอืไมถ่กูตอ้ง  

ไมม่แีบบแผนในมาตรฐานการจัดท ารายงานทางบัญช ีรายงานผูส้อบบัญช ีและรายงานทางการเงนิ  

การป่ันราคาโดยผูล้งทนุรายใหญ่  

การลา่ชา้ และการปิดตลาด ตามอ าเภอใจ  

การฉอ้โกง คอรัปชัน่ และขอ้ผดิพลาดอืน่ๆ  

ความเสีย่งดา้นการกระจุกตัวทางภมูศิาสตร ์(Geographic Concentration Risk)  

กองทนุลงทนุสว่นใหญใ่นบางภมูภิาค การด าเนนิการเชน่น้ีของกองทนุอาจท าใหไ้ดรั้บผลกระทบอยา่งรุนแรง
จากสภาวะทางสังคม การเมอืง เศรษฐกจิ สภาพแวดลอ้ม หรอืสภาวะตลาด ภายในภูมภิาคนัน้ สถานการณ์
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เช่นน้ีอาจหมายความไปถงึความผันผวนและความเสีย่งในการเกดิผลขาดทุนทีสู่งกว่าเมือ่เปรียบเทยีบกับ
กรณีทีก่องทนุลงทนุแบบกระจายตัว  

ความเสีย่งดา้นการป้องกันความเสีย่ง (Hedging Risk)  

ความพยายามของกองทุนที่จะลดหรือขจัดความเสีย่งบางอย่างอาจไม่ไดผ้ลตามความประสงค ์ภายใต ้
ขอบเขตทีว่า่กองทนุใชเ้ครือ่งมอืซึง่ถกูออกแบบมาเพือ่หักกลบกับความเสีย่งจ าเพาะบางชนดิ (เชน่ การขจัด
ความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่น (currency risk) ของหน่วยลงทนุแตล่ะประเภทซึง่ลงทนุในสกลุเงนิทอ้งถิน่
ทีแ่ตกต่างจากสกลุเงนิของกองทุน) มาตรการเหล่าน้ีอาจท างานไดไ้ม่เต็มประสทิธภิาพ อาจเป็นไปไม่ได ้
บางครัง้ หรืออาจลม้เหลวอย่างสิน้เชงิ ผลการด าเนินงานของกองทุนอาจลดลงเน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการ
ป้องกันความเสีย่ง โดยการป้องกันความเสีย่งทีป่ระสบผลจะขจัดทัง้โอกาสท าก าไรและขจัดโอกาสขาดทนุ
ไปดว้ย  

ความเสีย่งดา้นอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk)  

เมือ่มกีารขึน้อัตราดอกเบีย้ ตามปกตแิลว้มูลค่าของตราสารหน้ีจะลดลง โดยหลักเมือ่อายุของการลงทุนใน
ตราสารหน้ีมเีหลอือยูม่ากเทา่ใด และ อันดับน่าเชือ่ถอืทีไ่ดรั้บยิง่สงูมากเทา่ไหร่ ความเสีย่งจะยิง่เพิม่มากขึน้  

ความเสีย่งดา้นการลงทนุในกองทนุ (Investment Fund Risk)  

การลงทนุในกองทนุมคีวามเสีย่งบางประการซึง่นักลงทนุอาจไมป่ระสบเมือ่ท าการลงทนุในตลาดโดยตรง:  

การกระท าของนักลงทุนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิง่กรณีการไหลออกอย่างกะทันหันของเงนิลงทุน ซึง่อาจ
กระทบตอ่การบรหิารจัดการของกองทนุ และอาจท าใหท้รัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) ของกองทนุลดลง  

นักลงทุนไม่สามารถก าหนดทศิทางหรอืมอี านาจเหนือวธิใีนการน าเงนิไปลงทุนระหว่างทีก่ าลังลงทุนอยู่ใน
กองทนุ  

การเขา้ซือ้หรอืขายการลงทนุของกองทนุอาจมไิดค้ านงึถงึความเหมาะสมทางภาษี (tax efficiency) ของนัก
ลงทนุรายใด ๆ  

กองทุนอยู่ภายใตร้ะเบยีบและกฎหมายดา้นการลงทุนต่าง ๆ ซึง่จ ากัดการใชห้ลักทรัพยแ์ละเทคนิคในการ
ลงทนุบางชนดิซึง่อาจชว่ยเพิม่สมรรถภาพในการลงทนุ ภายใตข้อบเขตวา่กองทนุตดัสนิใจจดทะเบยีนในเขต
อ านาจรัฐใดๆ ซึง่มีการบังคับใชข้อ้จ ากัดที่แคบกว่าน้ี การตัดสนิใจดังกล่าวอาจส่งผลต่อไปถงึการจ ากัด
กจิกรรมทางการลงทนุของกองทนุได ้ 

เน่ืองจากกองทุนอยู่ในลักเซมเบริก์ ความคุม้ครองใด ๆ ซึง่อาจเคยไดรั้บจากหน่วยงานก ากับดูแลอืน่ (โดย
ส าหรับนักลงทุนภายนอกลักเซมเบริก์ ใหห้มายถงึ หน่วยงานก ากับดูแลในประเทศแม่ของตน) อาจไม่ได ้
น ามาใชบ้ังคับกับกองทนุ  

เน่ืองจากหน่วยลงทนุของกองทนุไมไ่ดม้กีารซือ้ขายโดยเปิดเผยแกป่ระชาชนทัว่ไป ทางเลอืกเดยีวในการไถ่
ถอน ก็คอื การขายคนืหน่วยลงทุนซึง่อาจล่าชา้และอยู่ภายใตน้โยบายการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนอื่นใดซึง่
กองทนุก าหนด  

ความเสีย่งดา้นการกระจุกตัวของผูอ้อกหลักทรัพย ์(Issuer Concentration Risk)  

ภายใตข้อบเขตทีว่่ากองทุนลงทุนส่วนใหญ่ในหลักทรัพยซ์ึง่ออกโดยผูอ้อกหลักทรัพยไ์ม่กี่ร่าย การลงทุน
ของหลักทรัพยด์ังกล่าวจงึอาจไดรั้บผลกระทบอย่างมากจากสภาพธุรกจิ อุตสาหกรรม เศรษฐกจิ การเงนิ 
หรอืตลาด ซึง่กระทบต่อตัวผูอ้อกหลักทรัพย ์สถานการณ์เชน่น้ีอาจหมายถงึความผันผวนและความเสีย่งใน
การเกดิผลขาดทนุทีส่งูกวา่เมือ่เปรยีบเทยีบกับกรณีทีก่องทนุลงทนุแบบกระจายตัว  

ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk)  

หลักทรัพยใ์ด ๆ อาจกลายเป็นหลักทรัพยซ์ึง่ยากทีจ่ะประเมนิมูลคา่หรอืขาย ณ เวลาและราคาทีต่อ้งการได ้
นอกจากนี้ หลักทรัพยบ์างอย่างโดยลักษณะของหลักทรัพยด์ังกลา่วอาจยากทีจ่ะประเมนิมูลคา่หรอืยากทีจ่ะ
ขายในราคาทีเ่หมาะสมหรอืในจ านวนมาก กรณีน้ีรวมถงึหลักทรัพยท์ีจ่ัดวา่ไมม่สีภาพคลอ่ง หรอื หุน้ ตราสาร
หน้ี หรอื หลักทรัพยใ์นรูปแบบอืน่ใดซึง่ออกเป็นจ านวนนอ้ย ความถีใ่นการซือ้ขายต ่า หรอืมกีารซือ้ขายกันใน
ตลาดซึง่คอ่นขา้งเล็ก หรอืมกี าหนดการช าระเงนิยาว  

ความเสีย่งดา้นการบรหิารจัดการ (Management Risk)  
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บางครัง้ ผูจ้ัดการลงทุน หรอื ผูท้ีไ่ดรั้บแต่งตัง้ใหเ้ป็นตัวแทน อาจพบว่า การจัดการกองทุนหนึง่อาจมคีวาม
ขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับกองทุนอืน่ทีต่นบรหิารจัดการ (แมว้่าในกรณีดังกล่าว พอรต์การลงทุนทัง้หมด
อาจไดรั้บการด าเนนิการดว้ยความเป็นธรรมก็ตาม)  

ความเสีย่งดา้นสภาวะตลาด (Market Risk)  

ราคาของหลักทรัพย์มีการเปลีย่นแปลงแบบรายวันและสามารถลดลงไดข้ึน้อยู่กับปัจจัยทีก่วา้งขวางและ
หลากหลาย  

ตัวอยา่งของปัจจัยดังกลา่ว ไดแ้ก:่  

ขา่วดา้นการเมอืงและเศรษฐกจิ  

นโยบายของรัฐบาล  

ความเปลีย่นแปลงในแนวปฏบิัตทิางดา้นเทคโนโลยแีละธรุกจิ  

ความเปลีย่นแปลงในดา้นประชากรศาสตร ์(demographic) วัฒนธรรม และประชากร  

ภัยธรรมชาตแิละภัยทีเ่กดิจากมนุษย ์ 

สภาพอากาศและฤดกูาล  

การคน้พบทางวทิยาศาสตร ์หรอืการคน้พบในการสบืสวน  

คา่ใชจ่้ายและพลังงานทีม่อียู ่สนิคา้โภคภัณฑ ์(commodities) และทรัพยากรธรรมชาต ิ 

ผลกระทบของความเสีย่งดา้นสภาวะตลาดอาจส่งผลอย่างฉับพลันหรอืค่อยเป็นค่อยไป ทัง้ในระยะสัน้หรือ
ระยะยาว ทัง้ในวงแคบหรอืกวา้ง  

ความเสีย่งดา้นปฏบิัตกิาร (Operational Risk)  

กองทุนอาจอยู่ภายใตค้วามผดิพลาดซึง่สง่ผลโดยเฉพาะต่อการประเมนิมูลค่า การก าหนดราคา การจัดท า
บัญช ีการจัดท ารายงานทางภาษี การจัดท ารายงานทางการเงนิ และการซือ้-ขาย นอกจากนี้ ในตลาดตา่ง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ตลาดเกดิใหม่ อาจมคีวามเสยีหายอันเน่ืองมาจากการฉอ้โกง คอรัปชั่น การเคลือ่นไหว
ทางการเมอืงและการทหาร การยดึทรัพยส์นิโดยสิน้เชงิ หรอื เหตกุารณ์ทีไ่มป่กตปิระการอืน่  

ความเสีย่งจากการทีช่ าระหน้ีคนืกอ่นก าหนดและการขยายระยะเวลาช าระหน้ี (Prepayment and Extension 
Risk) ส าหรับหลักทรัพย์ประเภท Mortgage-backed securities และหลักทรัพย์ประเภท Asset-backed 
securities หรือหลักทรัพย์อื่น ซึง่ราคาของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยปกตจิะสะทอ้นถงึขอ้สันนิษฐานทีว่่า
หลักทรัพยจ์ะมกีารจ่ายเงนิช าระก่อนครบก าหนด พฤตกิรรมอันไม่อาจคาดหมายไดข้องอัตราดอกเบีย้อาจ
สง่ผลเสยีตอ่ผลการด าเนนิงานของกองทนุได ้ 

หลักทรัพยป์ระเภท Asset-backed securities คือ ตราสารหน้ีซึง่แสดงถงึ กรรมสทิธิบ์นผลประโยชน์ของ
กองทรัพย์สนิอา้งอิง (underlying pool) ในรายไดท้ี่เกี่ยวเน่ืองกับการจ านองและผูบ้ริโภค โดยทั่วไป
ทรัพยส์นิประเภท Amortizing asset (เชน่ กรณีสนิเชือ่บา้น สนิเชือ่รถ และการเชา่ซือ้อุปกรณ์) มักจะมกีาร
ช าระเงนิตน้และดอกเบีย้โดยตรงไปยังผูล้งทนุ ในขณะทีส่นิทรัพยป์ระเภท Revolving assets (เชน่ หน้ีบัตร
เครดิต และสนิเชื่อบา้นคุณภาพดี) ส่วนใหญ่จะน าส่วนที่ช าระเงินตน้และดอกเบี้ยไปเวียนลงทุนใหม่ 
(reinvest) ในหลักประกัน (collateral) ส าหรับชว่งเวลาใดเวลาหนึง่ ขณะทีห่ลักทรัพยป์ระเภท Mortgage-
backed securities คอื หลักทรัพยท์ีแ่สดงผลประโยชน์ในกลุ่มการจ านอง และอาจรวมไปถงึขอ้ผูกพันการ
จ านองเป็นประกัน ซึ่งหลักทรัพย์ประเภทตราสารหน้ีอาจมีหลักประกันเต็มมูลค่าดว้ยพอร์ต สินเชื่อ
อสังหารมิทรัพย ์หรือ หลักทรัพยป์ระเภท Mortgage-backed securities หลักทรัพยป์ระเภท Commercial 
mortgage-backed securities และ หลักทรัพยป์ระเภท Striped mortgage-backed securities  

การไดรั้บการช าระคนืเงนิเพิม่ขึน้ เมือ่เวลาทีอ่ัตราดอกเบีย้ลดต ่าลง ซึง่ท าใหอ้ายุเฉลีย่ของตราสารในพอรต์
สัน้ลงซึง่จะลดความสามารถในการท าก าไรดา้นราคา นอกจากน้ี กรณีดังกล่าวยังบังคับใหก้องทุนตอ้งเวยีน
ลงทุนใหม่ดว้ยอัตราดอกเบีย้ทีต่ ่าซึง่จะลดรายไดแ้ละผลตอบแทนรวมของพอรต์ และท าใหเ้กดิผลขาดทุน
ได ้ 

หลักทรัพยป์ระเภท Mortgage-backed securities ยังอยู่ภายใตค้วามเสีย่งในการขยายระยะเวลาการช าระ
หน้ี (extension risk) ในกรณีทีอ่ัตราดอกเบีย้เพิม่สงูขึน้ การขาดโอกาสในการรไีฟแนนซจ์ะท าใหอ้ายเุฉลีย่
ของตราสารในพอรต์ของกองทุนยาวขึน้ สบืเน่ืองมาจาก การลดลงของการช าระคนืเงนิตน้ทีอ่าจคาดหมาย
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ไดข้องหลักทรัพยป์ระเภท Mortgage-backed securities และหลักทรัพยป์ระเภท Asset-backed securities 
กรณีเช่นว่าน้ีจะเพิม่ความอ่อนไหวของกองทุนต่ออัตราดอกเบี้ยที่เพิม่ขึน้และการลดลงของราคาที่อาจ
เกดิขึน้  

ความเสีย่งดา้นการกระจุกตัวในการลงทนุบางกลุม่ (Sector Concentration Risk)  

กองทุนลงทุนสว่นใหญ่ใน กลุ่มเศรษฐกจิเฉพาะบางกลุ่ม (หรอื ส าหรับกรณีกองทุนตราสารหน้ี หรอืเฉพาะ
กลุ่มธุรกจิ) ผลการด าเนินงานของกองทุนอาจไดรั้บผลกระทบอย่างมากจากสภาพธุรกจิ อุตสาหกรรม 
เศรษฐกจิ การเงนิ หรือตลาด ซึง่กระทบต่อตัวกลุ่มหรือส่วนของตลาดตราสารหน้ี สถานการณ์เช่นน้ีอาจ
หมายถงึความผันผวนและความเสีย่งในการเกดิผลขาดทนุทีส่งูกวา่เมือ่เปรยีบเทยีบกับกรณีทีก่องทนุลงทนุ
แบบกระจายตัว  

หมายเหต:ุ  

กรณีทีข่อ้มลูความเสีย่งของกองทนุหลักมคีวามแตกตา่งหรอืไม่สอดคลอ้งกับหนังสอืชีช้วนภาษาอังกฤษ ให ้
ถอืเอาตน้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูความเสีย่งอยา่งระมัดระวังกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิส าหรบัหนว่ยลงทนุชนดิควบประกนั : 

ขอ้มลูสทิธปิระโยชนแ์ละความคุม้ครอง 

ผูรั้บเอาประกันของหน่วยลงทนุชนดิควบประกันในปัจจุบัน คอื บมจ. อลอิันซ ์อยธุยา ประกันชวีติ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนดิควบประกันจะไดรั้บความคุม้ครองประกันชวีติและสขุภาพของบรษัิท
ประกัน ตามทีก่รมธรรมก์ าหนด ดังน้ี 

1.   คณุสมบัตขิองผูม้สีทิธเิอาประกัน 

•  เป็นบคุคลธรรมดา 

•  เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุทีอ่ยูใ่นทะเบยีนรายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิควบประกันโดยถอืครองหน่วยลงทุนทีม่ี
มูลค่าเงนิลงทุนคงเหลอืรวมตัง้แต่ 50,000 บาท ขึน้ไป หรอืจ านวนอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะเปลีย่นแปลงใน
อนาคต โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณามลูคา่เงนิลงทนุคงเหลอืตามเลขทีบ่ัตรประชาชนของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

มูลค่าเงนิลงทุนคงเหลอื = มูลค่าเงนิทีผู่ถ้ ือหน่วยลงทุนซือ้/สับเปลีย่นเขา้ – มูลค่าเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ขาย/สบัเปลีย่นออก 

•  ตอ้งมอีายรุะหวา่ง 15-65 ปีบรบิรูณ์ (หรอืเป็นไปตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการก าหนด) 

•  เป็นบุคคลทีบ่รษัิทประกันถอืว่ามสีุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง โดยสทิธคิวามคุม้ครองจะมผีลเมือ่ไดรั้บการ
อนุมัตกิารเอาประกันจากบรษัิทประกัน 

ทัง้น้ี บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงคณุสมบัต ิและเงื่อนไขของผูม้สีทิธเิอาประกันตามความ
เหมาะสม โดยการด าเนนิการดังกลา่วบรษัิทจัดการจะค านงึถงึประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็น
ส าคัญ โดยถอืวา่ไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ และจะเปิดเผยใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้อยา่ง
ทั่วถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ั่นใจไดว้า่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดรั้บทราบขอ้มลูดงักลา่ว โดยอยา่งนอ้ยจะ
เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการและเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 
(ถา้ม)ี 

2.   ความคุม้ครอง  

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นผูม้สีทิธเิอาประกัน ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดรั้บความคุม้ครองนับตัง้แต่วันทีเ่ริม่
ความคุม้ครอง หรอืนับตัง้แตว่ันทีไ่ดรั้บการอนุมัตกิารเอาประกันจากบรษัิทประกัน 

3.   ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะสิน้สดุความคุม้ครอง ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอ่ไปน้ี 

•  เมือ่กรมธรรมส์ ิน้สดุผลบังคับ 

•  เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุพน้สภาพการเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิควบประกัน 

•  เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุเสยีชวีติ 

•  เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุมอีายเุกนิกวา่อายสุงูสดุทีก่ าหนดไวข้า้งตน้ 

•  เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุมมีลูคา่เงนิลงทนุคงเหลอืไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด 

•  เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุขาดคณุสมบัตขิอ้ใดขอ้หนึง่ของคณุสมบัตขิองผูม้สีทิธเิอาประกันตามขอ้ 1. 
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ทัง้น้ี การสิน้สดุความคุม้ครอง ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขตามปีกรมธรรมห์รอืตามรอบระยะเวลาทีบ่รษัิทประกัน
ก าหนด 

4.   ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่สีทิธเิอาประกันจะไดรั้บความคุม้ครองดา้นประกันชวีติและสขุภาพ โดยมรีายละเอยีด
เงือ่นไขและความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกันภัยก าหนด 

5.   ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล อาทเิชน่ ชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู ่ขอ้มลูดา้นสขุภาพ
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืขอ้มูลอืน่ใดทีเ่ป็นตามทีบ่รษัิทประกันก าหนด ทัง้น้ี หากบรษัิทจัดการไม่ไดรั้บการ
เปิดเผยขอ้มลูใด ๆ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกันชวีติ
และสขุภาพดังกลา่ว 

สทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บตามกรมธรรมด์ังกลา่ว บรษัิทจัดการไดจ้ัดใหเ้พือ่ความคุม้ครองผู ้
ถอืหน่วยลงทนุและเพือ่เป็นประโยชนใ์นดา้นการเสรมิสรา้งความม่ันคงของชวีติและสขุภาพ โดยเบีย้ประกันที่
เรยีกเก็บจะรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ  

ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจพจิารณาสทิธปิระโยชน์ดา้นการประกันชวีติและสขุภาพทุก ๆ ปี หรอืระยะเวลาอืน่ใด
ตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร หากบรษัิทจัดการเห็นวา่สทิธปิระโยชน์ดา้นการประกันชวีติและสขุภาพจะไม่
เกดิประโยชนต์อ่ผูล้งทนุโดยรวม หรอืมผีลกระทบตอ่กองทนุรวมในอนาคต บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการ
เปลีย่นแปลง ปรับปรุง หรอืเพิม่เตมิเงือ่นไขของสทิธปิระโยชนค์วามคุม้ครอง เงือ่นไขกรมธรรม ์บรษัิทประกัน 
หรือเงื่อนไขอืน่ใด ตามหลักเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด รวมถงึยกเลกิสทิธปิระโยชน์ความคุม้ครองชวีติและ
สุขภาพ หรือยกเลกิหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
และจะเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างทั่วถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอันท าใหม้ั่นใจไดว้่าผูถ้อืหน่วย
ลงทนุไดรั้บทราบขอ้มลูดงักลา่ว โดยอยา่งนอ้ยจะเผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการและเว็บไซต์
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

เงือ่นไขการเริม่รับความคุม้ครอง 

•    การเปิดใหบ้รกิารหน่วยลงทุนชนิดควบประกันครั้งแรก หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีุณสมบัตไิดรั้บสทิธิ
ความคุม้ครองตามกรมธรรมไ์ม่ถงึ 50 ราย บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิลือ่นรอบความคุม้ครองตามกรมธรรม์
ประกันชวีติและสุขภาพ หรือปฏเิสธการใหค้วามคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกันชวีติและสุขภาพ และหาก
ภายหลังเปิดใหบ้รกิารหน่วยลงทุนชนดิควบประกันครัง้แรก มผีูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีณุสมบัตไิดรั้บสทิธคิวาม
คุม้ครองตามกรมธรรมเ์พิม่ขึน้จนถงึ 50 ราย ผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วกจ็ะไดรั้บสทิธกิารคุม้ครองตามเงือ่นไข
ทีก่ าหนด 

•    การเปิดใหบ้รกิารหน่วยลงทุนชนิดควบประกันครัง้แรก หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีุณสมบัตไิดรั้บสทิธิ
ความคุม้ครองตามกรมธรรมค์รบ 50 ราย และต่อมาภายหลังการเปิดใหบ้รกิารหน่วยลงทุนชนดิควบประกัน
ครัง้แรก มผีูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีุณสมบัตไิดรั้บสทิธคิวามคุม้ครองตามกรมธรรมล์ดลงต ่ากว่า 50 ราย ผูถ้อื
หน่วยลงทนุเดมิยังคงไดรั้บสทิธคิุม้ครองตามเงือ่นไขทีก่ าหนด 

วันทีก่รมธรรมม์ผีลบังคับ หมายถงึ ตัง้แต่วันที่ 1 ของเดอืนถัดไปนับจากวันเปิดใหบ้รกิารชนิดหน่วยลงทุน
ควบประกันครัง้แรก (หรอืวันทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม)์ 

วันทีเ่ริม่ความคุม้ครอง หมายถงึ วันทีก่รมธรรมม์ผีลบังคับหรอืวันทีบ่รษัิทประกันอนุมัตใิหค้วามคุม้ครอง หรอื
เปลีย่นแปลงแผนความคุม้ครองใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

ระยะเวลาความคุม้ครอง หมายถงึ วันที่เริ่มความคุม้ครอง ถงึวันสิน้สุดความคุม้ครอง ซึง่จะไม่เกนิวันที่
กรมธรรมย์งัใหค้วามคุม้ครองอยู ่

เงือ่นไขวันเริม่คุม้ครอง 

•  กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนท ารายการซือ้ภายในวันที ่25 ก่อนเวลา 15.30 น. ของเดอืนนัน้ ๆ วันไดรั้บสทิธิ
คุม้ครอง คอื วันที ่1 ของเดอืนถัดจากเดอืนทีล่งทนุ 

•  กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนท ารายการซือ้ภายหลังวันที ่25 ของเดอืนนัน้ ๆ วันไดรั้บสทิธคิุม้ครอง คอื วันที ่1 
ของ 2 เดอืนถัดจากเดอืนทีล่งทนุ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงหรือปรับปรุงวันที่เริม่ความคุม้ครอง โดยถอืว่าไดรั้บความ
เห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ และจะเปิดเผยใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้อยา่งทั่วถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม
อันท าใหม้ั่นใจไดว้่าผูถ้ือหน่วยลงทุนไดรั้บทราบขอ้มูลดังกล่าว โดยอย่างนอ้ยจะเผยแพร่ขอ้มูลไวบ้น
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เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการและเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เวน้แต่กรณี
ทีเ่กดิจากปัจจัยทีค่วบคุมไม่ได ้หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บรษัิทจัดการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดังกล่าว
โดยทันท ี

3. ขอ้มลูเกีย่วกบัจ านวนเงนิทนุโครงการ 

จ านวนเงนิทนุโครงการเริม่ตน้ : 2,000,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพิม่เงนิทนุโครงการ : ม ี

ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก บรษิทัจดัการเสนอขายหนว่ยลงทนุมากกวา่
จ านวนเงนิทนุ : เป็นจ านวนรอ้ยละ 15.0 ของจ านวนเงนิทนุโครงการ 

มลูคา่ทีต่ราไวต้อ่หนว่ย : 10.0000 บาท 

จ านวนหนว่ยลงทนุเร ิม่ตน้ : 200,000,000.0000 หน่วย 

ราคาของหนว่ยลงทนุทีเ่สนอขายคร ัง้แรก : 10.0000 บาท 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

1) หากบรษัิทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทนุของโครงการ (ใช ้green shoe option) แต่ไม่
เต็มจ านวนทีเ่พิม่อกีรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทุนของโครงการ (green shoe) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิ
ด าเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และด าเนินการจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวมกอ่นครบ
ก าหนดสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้  

2) บรษัิทจัดการจะน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศภายใตว้งเงนิทีไ่ดรั้บจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอาจตามกฎหมาย และขอสงวนสทิธใินการเพิม่เงินทุนจดทะเบียนของ
โครงการไดโ้ดยไมต่อ้งขอมตคิวามเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

อนึง่ การเพิม่หรอืลด และ/หรอืการโอนหรอืรับโอนวงเงนิรับอนุญาตใหส้ามารถไปลงทนุในตา่งประเทศตาม
เงือ่นไขต่าง ๆ ดังกล่าวขา้งตน้ จะสง่ผลกระทบถงึจ านวนเงนิทนุของโครงการซึง่บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิ
ทีจ่ะด าเนนิการโดยไมข่อมตคิวามเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

3) ในกรณีที่กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไดไ้ม่เพียงพอต่อการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือนอ้ยกว่า 100 ลา้นบาท บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจัดตัง้กองทุนโดยให ้
ขึน้กับดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการ ทัง้น้ี หากยกเลกิการจัดตัง้กองทุน บรษัิทจัดการจะคืนเงนิค่าจองซือ้/
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่จ้องซือ้/สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

4. การบรหิารจดัการกองทนุ 

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) : ลงทนุ 

วตัถปุระสงคข์องการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) : 

- ทีม่ไิดม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง (Non-Hedging) 

มนีโยบายการลงทนุใน derivatives : แบบไมซ่บัซอ้น 

วธิกีารในการค านวณ Global Exposure limit : Commitment approach 

อตัราสว่นการลงทนุใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไมเ่กนิรอ้ยละ : 100.0 

- การลดความเสีย่ง (Hedging) 

การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) : ไมล่งทนุ 

กลยุทธก์ารบรหิารกองทนุ (Management Style) : กองทุนไทยมุ่งหวังใหผ้ลประกอบการเคลือ่นไหว
ตามกองทนุหลัก สว่นกองทนุหลักมุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดัชนีชีว้ัด (active management) 

ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทนุ : จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น 
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5. การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ (class of unit) :  

ประเภทการแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ 

- คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายทีเ่รยีกเก็บผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

- ระยะเวลาการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

- สทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิปันผล 

- สทิธปิระโยชนท์างภาษีชนดิเพือ่การออม (SSF) 

รายการ class of unit 

1. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB  

เป็นชนดิเพือ่การออม (SSF) : ไมเ่ป็น 

รายละเอยีดแตล่ะชนดิหนว่ยลงทนุ: ชนดิสะสมมลูคา่  

ค าอธบิาย : เหมาะส าหรับผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนผ่านการเพิม่มูลค่าของหน่วยลงทุนเป็น
หลัก (Total return) 

2. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(R)  

เป็นชนดิเพือ่การออม (SSF) : ไมเ่ป็น 

รายละเอยีดแตล่ะชนดิหนว่ยลงทนุ: ชนดิรับซือ้คนือัตโนมัต ิ 

ค าอธบิาย : เหมาะส าหรับผูล้งทุนที่ตอ้งการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัต ิโดยกองทุนมุ่งหวังที่จะใหผู้ล้งทุนรับรายไดส้ม ่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัต ิ

3. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(D)  

เป็นชนดิเพือ่การออม (SSF) : ไมเ่ป็น 

รายละเอยีดแตล่ะชนดิหนว่ยลงทนุ: ชนดิจ่ายเงนิปันผล 

ค าอธบิาย : เหมาะส าหรับผูล้งทนุทีต่อ้งการรับผลตอบแทนจากเงนิปันผล 

4. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(P)  

เป็นชนดิเพือ่การออม (SSF) : ไมเ่ป็น 

รายละเอยีดแตล่ะชนดิหนว่ยลงทนุ: ชนดิผูล้งทนุกลุม่/บคุคล  

ค าอธบิาย : เหมาะส าหรับผูล้งทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล นิตบิุคคล สถาบันที่บรษัิทจัดการ
ก าหนดทีต่อ้งการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องตน้บรษัิทจัดการ
ก าหนดใหบ้รกิารเฉพาะผูล้งทนุทีเ่ป็นกองทนุภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการเทา่นัน้ 

5. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(SSF)  

เป็นชนดิเพือ่การออม (SSF) : เป็น 

รายละเอยีดแตล่ะชนดิหนว่ยลงทนุ: ชนดิเพือ่การออม  

ค าอธบิาย : เหมาะส าหรับผูล้งทุนทีต่อ้งการออมเงนิระยะยาวและไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี 
โดยเงนิลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนน้ีสามารถน าไปลดหย่อนภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาได ้ทัง้น้ี ผู ้
ลงทนุตอ้งปฏบิัตติามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่รมสรรพากรและ/หรอืหน่วยงานของทางการ
ประกาศก าหนด 

6. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(IN)  

เป็นชนดิเพือ่การออม (SSF) : ไมเ่ป็น 

รายละเอยีดแตล่ะชนดิหนว่ยลงทนุ: ชนดิควบประกัน 

ค าอธบิาย : เหมาะส าหรับผูล้งทนุทีต่อ้งการไดรั้บความคุม้ครองจากบรษัิทประกัน 

7. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(SSFA)  

เป็นชนดิเพือ่การออม (SSF) : เป็น 
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รายละเอยีดแตล่ะชนดิหนว่ยลงทนุ: ชนดิเพือ่การออมแบบสะสมมลูคา่ 

ค าอธบิาย : เหมาะส าหรับผูล้งทุนทีต่อ้งการออมเงนิระยะยาวและไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี 
โดยเงนิลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนน้ีสามารถน าไปลดหย่อนภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา รวมถงึไดรั้บ
ผลตอบแทนผา่นการเพิม่มลูคา่ของหน่วยลงทนุเป็นหลัก (Total return) 

6. การจา่ยเงนิปนัผล 

ชือ่ยอ่ นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 

SCBGLOB ไมจ่่าย 

SCBGLOB(R) ไมจ่่าย 

SCBGLOB(D) จ่าย 

SCBGLOB(P) ไมจ่่าย 

SCBGLOB(SSF) จ่าย 

SCBGLOB(IN) ไมจ่่าย 

SCBGLOB(SSFA) ไมจ่่าย 

หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปนัผล :  

บรษัิทจัดการจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไมเ่กนิปีละ 12 ครัง้  

ส าหรับชนดิจ่ายเงนิปันผล พจิารณาจากผลการด าเนนิงานสิน้สดุตามชว่งเวลาทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร 
จากก าไรสะสม หรอืก าไรสทุธใินรอบระยะเวลาบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผลแลว้แตก่รณี และการจ่ายเงนิปันผล
ดังกลา่วจะตอ้งไมท่ าใหก้องทนุรวมมผีลขาดทนุสะสมเพิม่ขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชทีีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้ 
โดยจะขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

ทัง้น้ี บรษัิทจัดการจะถอืปฏบิัตติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
และตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  

ส าหรับชนดิเพือ่การออม จะจ่ายเงนิปันผลไดเ้มือ่กองทนุมกี าไรสะสม และจะไมท่ าใหก้องทนุรวมมผีล
ขาดทนุสะสมในรอบระยะเวลาบญัชทีีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้  

การจ่ายเงนิปันผลของกองทนุในแตล่ะครัง้ จะเลอืกจา่ยใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑอ์ยา่งใดอยา่งหนึง่ 
ดังตอ่ไปน้ี  

(1) จ่ายจากเงนิปันผลหรอืดอกเบีย้รับทีไ่ดรั้บจากทรัพยส์นิของกองทนุรวม  

(2) จ่ายไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 30 ของก าไรสะสมดังกลา่ว หรอืก าไรสทุธใินรอบระยะเวลาบัญชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผล
นัน้ แลว้แตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกับการจ่ายเงนิปันผล 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีีก่ าหนดโดยสมาคม นักบัญชแีละผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตแหง่ประเทศ
ไทย และตามหลักเกณฑห์รือวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยบรษัิทจัดการ
จะแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิดังกลา่วใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหนา้
อย่างนอ้ย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

ในกรณีที่บรษัิทจัดการพจิารณาใหม้ีการจ่ายเงนิปันผล บรษัิทจัดการจะประกาศการจ่ายเงนิปันผล วันปิด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่จ่ายเงนิปันผล และอัตราเงนิปันผลของกองทนุรวม ทัง้น้ี บรษัิทจัดการจะปฏบิตั ิ
ดังน้ี 

1. ประกาศขึน้เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้
ม)ี หรอืวธิกีารอืน่ใดทีผู่ล้งทนุทั่วไปสามารถทราบได ้

2. แจง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุรวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุที่
ถอืหน่วยลงทนุชนดิไมร่ะบชุือ่ผูถ้อืเมือ่ไดรั้บการรอ้งขอ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจะจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดว้ยวธิทีีต่่างกันส าหรับหน่วยลงทนุที่
ขายในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันได ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
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ด าเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครัง้ และจะถือปฏิบัตเิพิ่มเตมิตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรับเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรษัิทจัดการจะไม่น าเงนิปันผลจ านวนดังกลา่วไปใชเ้พือ่การอืน่ใด นอกจากเพือ่
ประโยชนข์องหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้ 

7. การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 

รายการ class of unit :  

1. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB 

มลูคา่ข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : 1.00 บาท  

จ านวนหนว่ยลงทนุข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

2. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(R) 

มลูคา่ข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : 1,000.00 บาท  

จ านวนหนว่ยลงทนุข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

3. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(D) 

มลูคา่ข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : 1,000.00 บาท  

จ านวนหนว่ยลงทนุข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

4. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(P) 

มลูคา่ข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : 1.00 บาท  

จ านวนหนว่ยลงทนุข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

5. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(SSF) 

มลูคา่ข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

จ านวนหนว่ยลงทนุข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

6. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(IN) 

มลูคา่ข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : 1,000 บาท  

จ านวนหนว่ยลงทนุข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

7. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(SSFA) 

มลูคา่ข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

จ านวนหนว่ยลงทนุข ัน้ต า่ของการรบัซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

วธิกีารรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : 

- แบบดลุยพนิจิของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

- แบบอัตโนมัต ิ

ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : อืน่ ๆ โปรดระบ ุ

ทุกวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ยกเวน้ชนดิควบประกัน ทุกวันที ่25 ของทุกเดอืน (หากตรงกับวันหยดุท า
การใหเ้ลือ่นเป็นวันท าการถัดไป) 

การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

- บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับลด ยกเวน้จ านวนหรอืมูลคา่ขัน้ต ่าขา้งตน้ในอนาคตไดโ้ดยถอืวา่ไดรั้บ
ความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ซึง่จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 วันกอ่นวัน
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ด าเนนิการดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

- ในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทุนทีส่ั่งขายคนืหรือจ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บจากการขายคนื
หน่วยลงทุนในค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนนั้นมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่ันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษัิท
จัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่ันทกึ
โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กบ่รษัิทจัดการ และการขายคนืดังกลา่วเป็นผลใหห้น่วย
ลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการทีบ่ันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่าที่
บริษัทจัดการก าหนด บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนทัง้หมดใน
รายการดังกลา่ว   

- ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดย้ืน่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตอ่บรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการยังไมส่ามารถ
รับซือ้คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการของบรษัิทจัดการตามหัวขอ้ 
“เงื่อนไข ขอ้จ ากัด หรือสทิธใินการระงับ การโอน หรือการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน” ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจขอ
ยกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไดใ้นระหวา่งเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใดทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดย้ื่นค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี การยกเลกิค าสั่งขายคืนจะ
สมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดรั้บการอนุมัตจิากบรษัิทจัดการกอ่น   

- การช าระเงนิคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการจะช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุภายใน 5 วันท าการนับแตว่ันค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิ มลูคา่หน่วย
ลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุ
ท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกับธุรกจิการจัดการ
กองทนุรวม และผูป้ระกอบธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งในตา่งประเทศซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การช าระราคา  

บรษัิทจัดการจะประกาศวันหยดุดังกลา่วใหท้ราบผา่นทางเว็บไซตบ์รษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี หรอืวธิกีารอืน่ตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยการช าระเงนิจะโอน
เงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ปิดไวก้ับธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) หรือธนาคาร
พาณิชยอ์ืน่ ตามเลขทีบ่ัญชทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแจง้ไวใ้นใบค าขอใชบ้รกิารกองทนุ หรอืจ่ายเป็นเช็ค ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูถ้อืหน่วยลงทุน และจัดสง่ทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตามทีอ่ยูท่ีร่ะบไุวใ้นค าขอใชบ้รกิารกองทนุ หรอืวธิอีืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

- การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบอัตโนมัต ิ 

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตใิหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุชนดิรับซือ้คนือัตโนมัติ
ไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ บรษัิทจัดการจะใชมู้ลคา่หน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ
อัตโนมัต ิเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยจะน าเงนิไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทย
พาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสัน้ (SCBSFF) หรือกองทุนรวมตราสารหน้ี/กองทุนรวมตลาดเงนิทีบ่รษัิทจัดการ
ก าหนด หรือกองทุนรวมอื่นตามความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยกองทุนทีร่องรับจะเป็นไปตามที่
บรษัิทจัดการก าหนด 

เงือ่นไข ขอ้จ ากดั หรอืสทิธใินการระงบั การโอน หรอืการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : 

1. การช าระคา่รับซือ้คนื สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ 

บรษัิทจัดการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ
ไดใ้นกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ หรอืกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตกลง
รับช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ และบรษัิทจัดการไดรั้บมตพิเิศษให ้
ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงนิได ้รวมถงึกรณีอื่นใดที่เป็นไปตาม
ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป ซึง่ขัน้ตอนที่
ก าหนดตอ้งสามารถปฏบิัตไิดจ้รงิและเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุทกุราย 

2. การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  
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บรษัิทจัดการจะเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสั่งขายคนืหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไว ้ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกวา่กรณีดังตอ่ไปน้ี  

(1) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ขา้เหตใุดเหตุหนึง่ดังน้ี 
โดยไดรั้บความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่าง
สมเหตสุมผล  

(ข) มเีหตทุีท่ าใหก้องทนุรวมไมไ่ดรั้บช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิ
ซึง่เหตดุังกลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ  

(2) ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นหรอืในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการพบวา่ราคารับซือ้คนื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกตอ้งโดยมมีูลค่าตัง้แต่ 1 สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตราตัง้แต่รอ้ยละ 
0.5 ของมูลค่าหรือราคาทีถู่กตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยังไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคา
ยอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา 

การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตาม (1) หรอื (2) บรษัิทจัดการจะปฏบิัตติามหลักเกณฑ ์
ดังตอ่ไปน้ี  

(1) เลือ่นก าหนดช าระค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วันท าการนับแต่วันทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสั่งขายคนืหน่วย
ลงทนุนัน้ เวน้แตไ่ดรั้บการผอ่นผันจากส านักงาน ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลือ่นก าหนดการช าระคา่ขายคนื
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบเรือ่งดังกลา่วดว้ยวธิกีาร
ใดๆ โดยพลัน  

(3) แจง้การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ พรอ้มทัง้จัดสง่รายงานทีแ่สดงเหตผุลของการ
เลือ่น และหลักฐานการไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรับรองขอ้มูลของ
ผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อส านักงาน ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง้น้ี บรษัิทจัดการจะมอบหมายใหผู้ดู้แล
ผลประโยชนด์ าเนนิการแทนก็ได ้ 

(4) ในระหว่างการเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสั่งขายคนืหน่วย
ลงทนุในชว่งเวลาดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะรับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้ โดยช าระคา่ขายคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ตามล าดับวันทีส่ง่ค าสัง่ขายคนืกอ่นหลัง  

3. เงือ่นไขและขอ้จ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ 

3.1 ส าหรับทกุชนดิหน่วยลงทนุ (ยกเวน้ชนดิเพือ่การออม และชนดิเพือ่การออมแบบสะสมมลูคา่) ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดังตอ่ไปน้ี   

(ก) การโอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บตุร และคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามค าสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึง่ไม่รวมถงึกรณีทีผู่ล้งทุนทีเ่ป็นบุคคล
ธรรมดาตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกนิ 4 คน ถอืหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผูล้งทนุบางคนหรอืทัง้หมด
เสยีชวีติ เวน้แตศ่าลจะมคี าสัง่เป็นอยา่งอืน่) 

(ค) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพเิศษอืน่ๆทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควรและอนุมัตใิหโ้อนได ้

ทัง้น้ี ผูโ้อนและผูรั้บโอนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองทีส่ านักงานทะเบยีนหน่วยลงทุน ใน
กรณีทีผู่รั้บโอนยังไมไ่ดเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิารกองทนุกับบรษัิทจัดการ ผูรั้บโอนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในใบค าขอ
ใชบ้รกิารกองทนุและยืน่ตอ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุพรอ้มค าขอโอนหน่วยลงทนุ และช าระคา่ธรรมเนียมการ
โอนตามหัวขอ้คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุทีร่ะบไุวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี   

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบันทกึขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยนืยันการโอนหน่วยลงทุน พรอ้ม
เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหผู้รั้บโอนหน่วยลงทนุ และออกใบยนืยันการโอนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่โ้อน
หน่วยลงทนุภายใน 7 วันนับตัง้แตว่ันทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดรั้บค าขอโอนหน่วยลงทนุ   

ทัง้น้ี สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้ันทกึขอ้มูลลงในทะเบยีน  ผู ้
ถอืหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้ 
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3.2 ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม และชนดิเพือ่การออมแบบสะสมมูลค่า ไม่สามารถน าหน่วยลงทนุไป
จ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกันได ้

3.3 เพือ่ประโยชนส์งูสดุของการบรหิารจัดการกองทนุ การรับลงทะเบยีนการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุ ให ้
อยู่ในดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการแต่เพยีงผูเ้ดยีว โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับ/ปฏเิสธลงทะเบยีน
การโอนหน่วยลงทุนของกองทุนใหแ้ก่บุคคลใดก็ได ้โดยบุคคลที่บรษัิทจัดการมีวัตถุประสงคท์ี่จะไม่รับ
ลงทะเบยีนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนใหนั้น้ รวมถงึแต่ไม่จ ากัดเพยีง พลเมอืงสหรัฐอเมรกิา ผูท้ีม่ถี ิน่
ฐานอยู่ในสหรัฐอเมรกิา บุคคลซึง่ปกตมิถี ิน่ทีอ่ยู่ในสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกองทรัพยส์นิของบุคคลดังกล่าว 
และบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขีึน้และด าเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา  

3.4 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธปิฏเิสธการลงทะเบยีนโอนหน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากการลงทะเบยีนโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื มผีลกระทบต่อการบรหิาร
จัดการกองทนุ โดยบรษัิทจัดการจะค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ 

เงือ่นไข ขอ้จ ากดั การไมข่ายไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามส ัง่ : 

- การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง บรษัิทจัดการจะปฏบิัตติามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ที ่สน. 9/2564 เรือ่ง หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีาร
จัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที ่ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑก์ารจัดการ
กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบัน 
และกองทนุสว่นบคุคล 

- บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดรับค าสั่งซือ้/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ชั่วคราวตามที่บรษัิทจัดการ
เห็นสมควร ทัง้น้ี บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ก่อนการใชส้ทิธปิิดรับค าสั่งซือ้/สับเปลีย่น
หน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการและเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

- บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจะพจิารณาปฏเิสธการสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนใน
กรณีซึง่อาจมผีลกระทบตอ่ประสทิธภิาพในการบรหิารและจัดการเพือ่รักษา 

8. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย 

8.1 คา่ธรรมเนยีมรวม 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมท ัง้หมด : 

1. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB 

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมท ัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 3.21 ต่อ

ปีของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานใน

การค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

2. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(R) 

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมท ัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 3.21 ต่อ

ปี ของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานใน

การค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

3. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(D) 

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมท ัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 3.21 ต่อ

ปี ของมูลค่าทรัพย์สนิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานใน

การค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 
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4. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(P) 

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมท ัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.14 ต่อ

ปี ของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานใน

การค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

5. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(SSF) 

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมท ัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 3.21 ต่อ

ปี ของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานใน

การค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

6. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(IN) 

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมท ัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 4.28 ต่อ

ปี ของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานใน

การค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

7. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(SSFA) 

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมท ัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 3.21 ต่อ

ปี ของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานใน

การค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

อยา่งไรก็ตาม คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมดดงักลา่วขา้งตน้เป็นการประมาณ
การ อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยูก่ับปัจจัยตา่ง ๆ เชน่ ขนาดของกองทนุ จ านวนผูถ้อืหน่วย
ลงทุน เป็นตน้ รวมถงึสอดคลอ้งกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายแต่ละรายการทีม่กีารปรับเพิม่ขึน้หรอื
เปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

8.2 คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม 

คา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี 

1. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ : 2.565 ต่อปีของมูลค่า

ทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และคา่ธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทีม่ฐีานในการค านวณจาก

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

2. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(R) 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ : 2.565 ต่อปีของมูลค่า

ทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และคา่ธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทีม่ฐีานในการค านวณจาก

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

3. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(D) 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ : 2.565 ต่อปีของมูลค่า

ทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 
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คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และคา่ธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทีม่ฐีานในการค านวณจาก

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

4. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(P) 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ : 2.565 ต่อปีของมูลค่า

ทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และคา่ธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทีม่ฐีานในการค านวณจาก

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

5. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(SSF) 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ : 2.565 ต่อปีของมูลค่า

ทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และคา่ธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทีม่ฐีานในการค านวณจาก

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

6. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(IN) 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ : 2.565 ต่อปีของมูลค่า

ทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และคา่ธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทีม่ฐีานในการค านวณจาก

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

7. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(SSFA) 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ : 2.565 ต่อปีของมูลค่า

ทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และคา่ธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทีม่ฐีานในการค านวณจาก

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี 

1. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.107 ตอ่ปีของ

มูลค่าทรัพย์สินรวมหักดว้ยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานใน

การค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

2. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(R) 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.107 ตอ่ปีของ

มูลค่าทรัพย์สินรวมหักดว้ยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานใน

การค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

3. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(D) 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.107 ตอ่ปีของ

มูลค่าทรัพย์สินรวมหักดว้ยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานใน

การค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

4. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(P) 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.107 ตอ่ปีของ

มูลค่าทรัพย์สินรวมหักดว้ยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล
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ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานใน

การค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

5. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(SSF) 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.107 ตอ่ปีของ

มูลค่าทรัพย์สินรวมหักดว้ยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานใน

การค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

6. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(IN) 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.107 ตอ่ปีของ

มูลค่าทรัพย์สินรวมหักดว้ยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานใน

การค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

7. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(SSFA) 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.107 ตอ่ปีของ

มูลค่าทรัพย์สินรวมหักดว้ยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานใน

การค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุรายปี 

1. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.11 ตอ่ปี

ของมูลค่าทรัพย์สนิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานใน

การค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

2. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(R) 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.11 ตอ่ปี

ของมูลค่าทรัพย์สนิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานใน

การค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

3. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(D) 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.11 ตอ่ปี

ของมูลค่าทรัพย์สนิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานใน

การค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

4. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(P) 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.11 ตอ่ปี

ของมูลค่าทรัพย์สนิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานใน

การค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

5. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(SSF) 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.11 ตอ่ปี

ของมูลค่าทรัพย์สนิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล
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ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานใน

การค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

6. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(IN) 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.11 ตอ่ปี

ของมูลค่าทรัพย์สนิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานใน

การค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

7. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(SSFA) 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ : 0.11 ตอ่ปี

ของมูลค่าทรัพย์สนิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานใน

การค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

คา่ธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทนุ : ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการจดัจ าหนา่ย : ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ : ม ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียม ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.745 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่น
หักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียม
อืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานในการค านวณจากมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมูลคา่ทรัพยส์นิ
สทุธขิองกองทนุรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม) : 

คา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี  

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากกองทุนอาจเกดิรายการค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนซ ้าซอ้นจากการบรหิาร
จัดการทีเ่รยีกเก็บโดยกองทนุทีเ่ขา้ไปลงทนุ 

คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 

ส าหรับทกุชนดิหน่วยลงทนุ (ยกเวน้ชนดิควบประกัน) ประมาณการคา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 
2.675 ต่อปีของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการ
ค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

ส าหรับหน่วยลงทนุชนดิควบประกัน ประมาณการค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.745 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สนิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานในการค านวณจากมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

เมื่อค านวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมจะตอ้งไม่เกิน
คา่ธรรมเนียมรวมของแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ 

1) ค่าใชจ่้ายเพือ่วัตถุประสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมตามจ านวนที่
จ่ายจริง ทัง้น้ี ไม่เกินรอ้ยละ 0.2675 ของจ านวนเงินทุนของโครงการและในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็น
ค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน ภายในระยะเวลา 1 ปี เช่น ค่าใชจ่้ายในการจัดท าโฆษณา
ประชาสัมพันธ ์ค่าสือ่โฆษณาประชาสัมพันธ ์ค่าใชจ่้ายดา้นการตลาด การสง่เสรมิการขาย ค่าอบรมเผยแพร่
ความรู ้และสมัมนาแนะน ากองทนุรวม  

(2) ค่าใชจ่้ายในการสอบบัญช ีและค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ในการสอบบัญช ีซึง่รวมค่าใชจ่้ายตรวจสอบทรัพยส์นิใน
ประเทศ และตา่งประเทศ 

(3) ค่าจัดท า จัดพมิพ ์และจัดสง่หนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนทัง้สว่นสรุปขอ้มูลส าคัญทีผู่ล้งทุนควร
ทราบ และสว่นขอ้มลูโครงการ  
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(4) ค่าเก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปีของมลูคา่หลักทรัพยข์องแตล่ะ
สกลุเงนิ (ถา้ม)ี  

(5) ค่าจัดท าและจัดส่งรายงานใด ๆ แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกีย่วขอ้งกับกองทุนรวมโดยตรง 
หนังสอืบอกกล่าวประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถงึค่าประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวัน และหรอืขา่วสารถงึผู ้
ถือหน่วยลงทุนที่บรษัิทจัดการจัดท า ตลอดจนข่าวสารที่บรษัิทจัดการมีหนา้ที่จัดท าขึน้ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื กฎหมายก าหนด  

(6) คา่พมิพแ์บบฟอรม์ใบสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบสัง่ขายหน่วยลงทนุ ใบยนืยันการซือ้และขายหน่วยลงทนุ 
หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ และแบบฟอรม์อืน่ ๆ เกีย่วกับกองทนุรวม 

(7) ค่าใชจ่้าย (ถา้ม)ี ในการด าเนินคดขีองผูดู้แลผลประโยชน์ทีฟ้่องรอ้งใหบ้รษัิทจัดการปฏบิัตติามหนา้ที่
หรือเรียกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรือเมือ่
ไดรั้บค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(8) คา่ใชจ่้ายในการตดิตามทวงถามหรอืการด าเนนิคดเีพือ่การรับช าระหน้ีใด ๆ ของกองทนุ รวมทัง้คา่ใชจ่้าย
ในการรับช าระหน้ีเป็นทรัพยส์นิอืน่แทนการช าระหน้ีดว้ยเงนิสดตามตราสารแหง่หน้ี เชน่ คา่ทีป่รกึษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสืบทรัพย์และ/หรือบังคับคดี ค่าใชจ่้ายในดา้นนิตกิรรม 
คา่ใชจ่้ายหรอืคา่ธรรมเนียมอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับทางราชการ เป็นตน้ 

(9) ค่าใชจ่้ายในการรับช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ค่าใชจ่้ายในการออกเช็ค และน าเงนิเขา้บัญชสี าหรับการ
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(10) ค่าอากรแสตมป์ต่าง ๆ และค่านายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยท์ีซ่ือ้หรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการ
กองทุนรวม ซึง่ไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นๆตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขาย
หลักทรัพย ์

(11) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ เชน่ ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิาร SCB CASH MANAGEMENTค่าสมุดเช็ค 
คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิระหวา่งบัญช ีเป็นตน้ 

(12) ค่าใชจ่้ายตา่ง ๆ และค่าธรรมเนียมทีเ่กดิขึน้ในชว่งการช าระบัญชแีละเลกิกองทนุรวม เชน่ ค่าตอบแทน
ผูช้ าระบัญช ี คา่ผูด้แูลผลประโยชนใ์นระหวา่งการช าระบัญชกีองทนุรวม เป็นตน้  

(13) ค่าใชจ่้ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นที่เกีย่วขอ้งในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมในการจด
ทะเบยีนกองทรัพยส์นิของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม ค่าไปรษณียากร ค่าแปลเอกสารตา่งๆทเีกีย่วกับ
การลงทนุ 

(14) คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จากการรับจ านองอสงัหารมิทรัพย ์เพือ่เป็นหลักประกันการลงทนุของกองทนุรวม  

(15) คา่บรกิาร และ/หรอืคา่ธรรมเนียม และ/หรอืคา่ภาษีอากร และ/หรอืคา่ใชจ่้ายตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกับการ
จัดหา ไดม้า รับมอบ ส่งมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซึง่สนิทรัพยห์รือหลักทรัพยต์่าง ๆ ของ
กองทนุทีน่อกเหนือไปจากทีไ่ดร้ะบไุวใ้นขอ้ “คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี”  

(16) คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิจากการผดินัดช าระราคา (failed trade) 

(17) คา่ใชจ่้ายดา้นโฆษณาประชาสมัพันธ ์เชน่ คา่ใชจ่้ายในการจัดท าโฆษณาประชาสมัพันธ ์คา่สือ่โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ่้ายดา้นการตลาด การส่งเสรมิการขาย ตลอดจนการ
สัมมนาแนะน ากองทุน ซึง่เกดิขึน้ภายหลังจากการจัดตัง้กองทนุทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ 
โดยในทางบัญชบีรษัิทจัดการจะตัดจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากันทุกวันภายในระยะเวลา 1 ปี 
นับจากวันทีบ่ันทกึค่าใชจ่้ายดังกลา่ว ทัง้น้ี จ านวนเงนิทีต่ัดจ่ายจะตอ้งไม่เกนิกว่าอัตรารอ้ยละ 0.2675 ของ
มลูคา่ทรัพยส์นิรวม หักดว้ยหน้ีสนิรวม กอ่นหักคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(ถา้
ม)ี ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (ถา้ม)ี และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานในการค านวณ
จากมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ(ถา้ม)ี ณ วันทีค่ านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  โดยค่าใชจ่้ายสว่นที่
เกนิอัตราทีก่ าหนดถอืเป็นคา่ใชจ่้ายด าเนนิงานของบรษัิทจัดการ 

(18) ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน ค่าใชจ่้ายในการช าระเบีย้ประกันรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ ใน
อัตราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพยส์นิรวมหักดว้ยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน และค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม
ทีม่ฐีานในการค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 
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ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายต่างๆทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวม รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษี
อืน่ใด และภาษีดังกลา่วจะถอืเป็นภาระของกองทนุรวม  

ทัง้น้ี ในกรณีทีอ่ัตราภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดมกีารเปลีย่นแปลง บรษัิทจัดการสงวน
สทิธใินการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทัง้หมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลง
ดังกลา่ว และใหถ้อืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณารับผดิชอบค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายตามหัวขอ้ “ค่าธรรมเนียม
และค่าใชจ่้าย” รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการได ้ทัง้น้ี ขึน้กับดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการ เพื่อ
ประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ 

8.3 คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end fee) 

1. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.535 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

2. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(R) 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

3. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(D) 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

4. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(P) 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

5. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(SSF) 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

6. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(IN) 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

7. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(SSFA) 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ (Back-end fee) 

1. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.535 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

2. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(R) 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

3. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(D) 
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เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

4. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(P) 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

5. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(SSF) 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

6. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(IN) 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

7. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(SSFA) 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของมลูคา่ซือ้ขาย 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ (Switching in) 

1. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB 

อตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ : อัตราค่าธรรมเนียมเดยีวกัน ทัง้จากกองทนุ

รวมภายใตบ้รษัิทจัดการเดยีวกัน และจากบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ : อัตราคา่ธรรมเนียมทีก่ าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.535 ของมูลคา่ซือ้

ขาย 

2. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(R) 

อตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ : อัตราค่าธรรมเนียมเดยีวกัน ทัง้จากกองทนุ

รวมภายใตบ้รษัิทจัดการเดยีวกัน และจากบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ : อัตราคา่ธรรมเนียมทีก่ าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่าซือ้

ขาย 

3. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(D) 

อตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ : อัตราค่าธรรมเนียมเดยีวกัน ทัง้จากกองทนุ

รวมภายใตบ้รษัิทจัดการเดยีวกัน และจากบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ : อัตราคา่ธรรมเนียมทีก่ าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่าซือ้

ขาย 
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4. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(P) 

อตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ : อัตราค่าธรรมเนียมเดยีวกัน ทัง้จากกองทนุ

รวมภายใตบ้รษัิทจัดการเดยีวกัน และจากบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ : อัตราคา่ธรรมเนียมทีก่ าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่าซือ้

ขาย 

5. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(SSF) 

อตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ : อัตราค่าธรรมเนียมเดยีวกัน ทัง้จากกองทนุ

รวมภายใตบ้รษัิทจัดการเดยีวกัน และจากบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ : อัตราคา่ธรรมเนียมทีก่ าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่าซือ้

ขาย 

6. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(IN) 

อตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ : อัตราค่าธรรมเนียมเดยีวกัน ทัง้จากกองทนุ

รวมภายใตบ้รษัิทจัดการเดยีวกัน และจากบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ : อัตราคา่ธรรมเนียมทีก่ าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่าซือ้

ขาย 

7. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(SSFA) 

อตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ : อัตราค่าธรรมเนียมเดยีวกัน ทัง้จากกองทนุ

รวมภายใตบ้รษัิทจัดการเดยีวกัน และจากบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ : อัตราคา่ธรรมเนียมทีก่ าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเขา้ : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่าซือ้

ขาย 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (Switching out) 

1. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้กรณี

สบัเปลีย่นออกไปยังกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก : อัตราคา่ธรรมเนียมทีก่ าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก : ไมม่ ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.535 ของมลูคา่ซือ้

ขาย 

2. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(R) 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้กรณี

สบัเปลีย่นออกไปยังกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการอืน่ 
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ประมาณการอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก : อัตราคา่ธรรมเนียมทีก่ าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่าซือ้

ขาย 

3. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(D) 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้กรณี

สบัเปลีย่นออกไปยังกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก : อัตราคา่ธรรมเนียมทีก่ าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่าซือ้

ขาย 

4. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(P) 

อตัราค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้กรณี

สบัเปลีย่นออกไปยังกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก : อัตราคา่ธรรมเนียมทีก่ าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่าซือ้

ขาย 

5. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(SSF) 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้กรณี

สบัเปลีย่นออกไปยังกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก : อัตราคา่ธรรมเนียมทีก่ าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่าซือ้

ขาย 

6. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(IN) 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้กรณี

สบัเปลีย่นออกไปยังกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก : อัตราคา่ธรรมเนียมทีก่ าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่าซือ้

ขาย 

7. ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(SSFA) 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้กรณี

สบัเปลีย่นออกไปยังกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการอืน่ 

ประมาณการอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก : อัตราคา่ธรรมเนียมทีก่ าหนด 

เงือ่นไขในการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก : ไมม่ ี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่าซือ้

ขาย 
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คา่ธรรมเนยีมการโอนหนว่ยลงทนุ : ม ี

คา่ธรรมเนียม : 10.0 บาท 

ตอ่หน่วยลงทนุ : 1000.0 หน่วย 

หรอืเศษของ : 1000.0 หน่วย 

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ : ม ี

ในอัตรา ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ 

คา่ปรบักรณีขายคนืหนว่ยลงทนุกอ่นระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมอืน่ : ม ี

คา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ : เชน่ คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย,์ คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายอืน่ ๆ เป็นตน้ 

ในอตัราไมเ่กนิ รอ้ยละ ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ : - 

ตามทีจ่่ายจรงิ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ) : 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end fee) และรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end fee) 

บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่
ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราทีไ่ม่เท่ากัน ผูล้งทุนหรือผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวได ้ บรษัิทจัดการจะแจง้รายละเอยีดและหลักเกณฑใ์นการคดิค่าธรรมเนียมผ่านทาง เว็บไซตข์อง
บรษัิทจัดการ เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

อนึ่ง การเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ/์วธิกีารจัดเก็บค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผูล้งทุนหรือผูถ้อืหน่วยลงทุน 
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน หากในกรณีทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุนหรือผูถ้ือ
หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วันกอ่นการเปลีย่นแปลงผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิท
จัดการ เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

2. ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching in) และสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching 
out) 

บรษัิทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนจากผูล้งทุนหรือผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละ
กลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน ผูล้งทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวได ้ บรษัิทจัดการจะแจง้รายละเอยีดและหลักเกณฑใ์นการคดิค่าธรรมเนียมผ่านทาง เว็บไซตข์อง
บรษัิทจัดการ เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

อนึ่ง การเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ/์วธิกีารจัดเก็บค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผูล้งทุนหรือผูถ้อืหน่วยลงทุน 
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน หากในกรณีทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุนหรือผูถ้ือ
หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วันกอ่นการเปลีย่นแปลงผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิท
จัดการ เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

ส าหรับชนดิเพือ่การออม และชนดิเพือ่การออมแบบสะสมมลูคา่ 

บรษัิทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมของ
บริษัทจัดการอื่นเป็นเงินสดแยกต่างหากจากจ านวนเงินลงทุนที่ผูถ้ือหน่วยตอ้งการโอนออก โดย
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นจะค านวณจากมลูคา่หน่วยลงทนุของวันท าการลา่สดุกอ่นวันท ารายการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุ  

บรษัิทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของ
บรษัิทจัดการเอง และสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไปยังกองทุนรวมเพือ่การออมของบรษัิทจัดการอืน่ในอัตราทีไ่ม่
เทา่กัน ซึง่บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดยประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และ
เว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

3. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ อาจเป็นอัตราทีน่ายทะเบยีนก าหนดเป็นการทั่วไปในการใหบ้รกิาร โดย
นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผูโ้อนในวันทีย่ืน่ค าขอโอนหน่วยลงทนุ  
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4. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ จะเรยีกเก็บในกรณีทีข่อเปลีย่นชือ่-สกลุ ทีอ่ยู ่การ
ออกใบหน่วยลงทนุ การออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหม่แกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ รวมถงึกรณีหายและ
อืน่ ๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิ ซึง่พสิจูนไ์ดว้า่เป็นความประสงคเ์ฉพาะตัวของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

5. คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 

5.1 คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์

- คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์เมือ่สัง่ซือ้หรอืสัง่ขายหน่วยลงทนุ  

(1) กรณีสั่งซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วย
ลงทนุ  

(2) กรณีสั่งขายหน่วยลงทุน บรษัิทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วย
ลงทนุ  

- คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์เมือ่มกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

(1) กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทนุตน้ทาง บรษัิทจัดการจะคดิคา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพยใ์นอัตราไมเ่กนิ
รอ้ยละ 0.75 ของมลูคา่หน่วยลงทนุโดยค านวณเขา้ไปในราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก  

(2) กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง บรษัิทจัดการจะคดิคา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพยใ์นอัตราไม่
เกนิรอ้ยละ 0.75 ของมลูคา่หน่วยลงทนุโดยค านวณเขา้ไปในราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้  

ทัง้น้ี ค่าใชจ่้ายดังกลา่วจะค านวณเขา้ไปในราคาขาย หรอืราคารับซือ้คนื หรอืราคาสับเปลีย่นเขา้ หรอืราคา
สับเปลี่ยนออกโดยจะถูกน าส่งเขา้หรือตกเป็นของกองทุนทัง้จ านวน เพื่อน าเงินดังกล่าวไปช าระเป็น
ค่าใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพยใ์นการสั่งซือ้หรือสั่งขายหลักทรัพย ์เช่น ค่าธรรมเนียมนายหนา้ซือ้ขาย
หลักทรัพย ์ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรืออืน่ๆ ตามทีก่องทุนจะถูกเรียกเก็บเมือ่สั่งซือ้หรือสั่ง
ขายหลักทรัพย/์หน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใชจ่้ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวขา้งตน้ให ้
สอดคลอ้งกับอัตราค่านายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยข์องกองทุนทีก่องทุนเขา้ลงทุน และ/หรือวธิกีาร
เรยีกเก็บคา่ใชจ่้ายดังกลา่วในภายหลังได ้โดยบรษัิทจัดการจะประกาศการเปลีย่นแปลงดงักลา่งผา่นเว็บไซต์
ของบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

5.2 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ ทีผู่ล้งทุนหรือผูถ้อืหน่วยลงทุนขอใหบ้รษัิทจัดการหรือนายทะเบยีน
หน่วยลงทนุด าเนนิการใหผู้ล้งทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากการด าเนนิการตามปกติ
ของบรษัิทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือ การด าเนินการใด ๆ ซึง่พสิูจน์ไดว้่าเป็นความ
ประสงคเ์ฉพาะตัวของผูล้งทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เชน่ ค่าธรรมเนียมในการขอเปลีย่นชือ่-สกลุ การออกใบ
หน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสทิธใิหม่แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริง 
ค่าธรรมเนียมการออกหนังสอืรับรองฐานะการเงนิ/รับรองยอดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการคน้หาเอกสาร
จากศูนยเ์อกสารของนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ เป็นตน้ โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะคดิคา่ธรรมเนียมจาก
ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามอัตราทีบ่รษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุก าหนดเป็นการทั่วไปในการใหบ้รกิาร
ลักษณะดังกลา่ว  

คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ รวมภาษี มลูคา่เพิม่ ภาษีธรุกจิ
เฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใด และภาษีดังกลา่วจะถอืเป็นภาระของผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

ทัง้น้ี ในกรณีทีอ่ัตราภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดมกีารเปลีย่นแปลง บรษัิทจัดการสงวน
สทิธใินการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทัง้หมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลง
ดังกลา่ว และใหถ้อืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณารับผดิชอบค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายตามหัวขอ้ “ค่าธรรมเนียม
และค่าใชจ่้าย” รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการได ้ทัง้น้ี ขึน้กับดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการ เพื่อ
ประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ 

8.4 วธิกีารค านวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนยีม 

บรษัิทจัดการจะค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียม
นายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ทุกวันทีม่กีารค านวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิโดยใชมู้ลคา่ทรัพยส์นิรวม หักดว้ย
หน้ีสนิรวม กอ่นหักคา่ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน และ
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ค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมทีม่ฐีานในการค านวณจากมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ(ถา้ม)ี ณ วันที่
ค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม ในแต่ละวันเป็นฐานในการค านวณค่าธรรมเนียม และเรยีกเก็บ
จากกองทนุรวมเป็นรายเดอืนหรอืระยะเวลาอืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

ค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกับกองทุนตามหัวขอ้รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีเ่รยีก
เก็บจากกองทนุรวม) ค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ จะเรยีกเก็บตามทีจ่่ายจรงิ ในทางบัญชบีรษัิทจัดการจะพจิารณาตัด
จ่ายทัง้จ านวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะไดรั้บ
ประโยชนจ์ากคา่ใชจ่้ายนัน้ และบรษัิทจัดการอาจพจิารณาประมาณการคา่ใชจ่้ายดังกลา่วอยา่งสมเหตสุมผล
เพื่อทยอยรับรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายเป็นรายวัน และจะปรับปรุงรายการดังกล่าวทันททีีไ่ดรั้บหลักฐานอย่างแน่ชัด 
ทัง้น้ี ค่าใชจ่้ายดังกล่าวอยู่ในความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ซึง่บรษัิทจัดการจะเปิดเผยฐานการ
ค านวณอยา่งชดัเจนในหนังสอืชีช้วนฉบับขอ้มลูส าคัญทีผู่ล้งทนุควรทราบและในรายงานรอบประจ าปี  

อย่างไรก็ตาม บรษัิทจัดการจะพจิารณาตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าใชจ่้ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการ
บัญช ีและตามประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  

อนึ่ง หากสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกีย่วขอ้งมีการแกไ้ขหรือเพิม่เตมิหรือเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนด เงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑใ์นการค านวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง
วธิกีารค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑด์ังกลา่ว 

8.5 การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย 

การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีม/คา่ใชจ้า่ย การด าเนนิการของบรษิทัจดัการ 

1. การเพิม่คา่ธรรมเนยีม/คา่ใชจ้า่ย   

1.1 ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ   

1.1.1 ไมเ่กนิอตัราทีร่ะบใุนโครงการ เปิดเผย2ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ ≥ 3 วันท าการกอ่น
การเรยีกเก็บเพิม่ขึน้ 

1.1.2 เกนิอตัราทีร่ะบไุวใ้นโครงการ1(มกีาร
ก าหนดอยา่งชดัเจนไวใ้นโครงการแลว้วา่
สามารถเปลีย่นแปลงในลักษณะดังกลา่วได)้ 

  

  

1.1.2.1 กรณีเกนิ >5% ของอัตราทีร่ะบไุวใ้น
โครงการ 

บรษัิทจัดการตอ้งไดรั้บมตพิเิศษ3 และแจง้ให ้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับแตว่ันทีเ่ปลีย่นแปลง 

1.1.2.2 กรณีเกนิ ≤ 5% ของอัตราทีร่ะบไุวใ้น
โครงการ 

เปิดเผย2 ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบลว่งหนา้ ≥ 60 วันกอ่น
การเรยีกเก็บเพิม่ขึน้ และแจง้ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตว่ันที่
เปลีย่นแปลง 

1.2 แตกตา่งไปจากโครงการ บรษัิทจัดการตอ้งขอมติ3 เพือ่แกไ้ขโครงการ 

2. การลดคา่ธรรมเนยีม/คา่ใชจ้า่ย   

2.1 ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ เปิดเผย2ใหผู้ล้งทนุทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่
วันทีม่กีารเรยีกเก็บลดลง 

2.2 แตกตา่งไปจากทีร่ะบไุวใ้นโครงการ ใหบ้รษัิทจดัการสามารถขอแกไ้ขโครงการ โดยใหถ้อื
วา่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ 
การแกไ้ขโครงการในเรือ่งดงักลา่ว 

1 เทยีบกับอัตราของรอบระยะเวลายอ้นหลัง 1 ปีนับแต่วันทีบ่รษัิทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใชจ่้าย
ดังกลา่วเพิม่ขึน้ 
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2 การเปิดเผยขอ้มูลตอ้งกระท าโดยวธิกีารทีเ่หมาะสมอันท าใหม้ั่นใจไดว้า่ผูล้งทุนไดรั้บทราบขอ้มูลดังกลา่ว
อยา่งทั่วถงึ 
3 ด าเนนิการตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการขอมตผิู ้
ถอืหน่วยลงทนุและการจัดประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

9. เครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งของกองทนุรวม 

1) ชือ่ยอ่ : SCBGLOB 

- เครือ่งมอืการก าหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

คา่ธรรมเนยีมการขายคนืทีไ่มเ่ป็นไปตามปรมิาณหรอืระยะเวลาทีก่ าหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทุนปลายทางมกีารใช ้liquidity fee บรษัิทจัดการจะ
พจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนปลายทางสามารถเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายคนืทีไ่ม่เป็นไปตามปรมิาณหรอืระยะเวลาทีก่ าหนด 
(liquidity fee) ได(้ถา้ม)ี 

ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องขา้งตน้ 
หรือมกีารเปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพจิารณาใชเ้ครื่องมอืดังกล่าวตามทีก่องทุน
ปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจ 

ก าหนดเงือ่นไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืทีแ่ตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึ
อาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิท
จัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องมากกว่าหนึ่งเครื่องมอืเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 
ซึง่จะอยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานทีม่ี
อ านาจอืน่ก าหนด 

การปรบัมูลค่าทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซื้อขายทรพัยส์นิของ
กองทนุรวม (swing pricing) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. swing factor มีหลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษัิทจัดการก าหนด โดย
พจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุกองทนุ 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการ
ประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 
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2. การก าหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษัิท
จัดการก าหนด โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุกองทนุ 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการ
ประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกับ Anti-dilution levies – ADL แต่
สามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

4. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษัิทจะด าเนนิการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บจากผูส้นับสนุน
การขายและรับซือ้คนืเทา่ทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดในขณะนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกันไดใ้นแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่
สัดสว่นของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธขิองกองทุน เทยีบกับมูลค่าทรัพยส์นิสทุธทิัง้หมดของกองทุน มี
ค่าเกนิกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน 
ค านวณจากมูลคา่การซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (switch in) 
หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(switch out) 

ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุ
ชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื Swing Pricing ในวัน
ท าการนัน้ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปรับเพิม่หรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจรงิ ไดต้ามที่บรษัิทจัดการ
เห็นสมควร ซึง่จะปรับเพิม่ไมเ่กนิอัตราสงูสดุทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุ
ในวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื swing pricing และบรษัิทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วไปใชใ้น
การพจิารณาและหรือตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ swing pricing ในวันท าการนัน้ 
ทัง้น้ีบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมเ่ปลีย่นแปลงการด าเนนิการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนนิการหรอืตัดสนิใจไปแลว้
ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวันท าการนัน้ แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วย
ลงทุนทัง้หมดหรือบางสว่นของวันท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงนิไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทุนทีช่ าระ
ดว้ยเช็คทีเ่รยีกเก็บไมไ่ดนั้น้ ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ 

4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนนิการระหว่างการใชเ้ครือ่งมอื เชน่ การยกเลกิ
ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การประกาศใชเ้ครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นตน้ ซึ่งจะอยู่ภายใต ้
หลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ก าหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทุนปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษัิทจัดการ
จะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
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กองทุนปลายทางสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณที่สะทอ้นตน้ทุนในการซื้อขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (swing pricing) ได ้(ถา้ม)ี 

ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอียดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทุนปลายทางในกรณีที่กองทุน
ปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องขา้งตน้ หรือมีการ
เปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืดังกล่าวตามทีก่องทุนปลายทาง
ก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงือ่นไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืทีแ่ตกตา่งไปจากเครือ่งมอื
ของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่ง
ไดต้ามดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องมากกว่าหนึง่
เครื่องมือเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะอยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน 
ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ก าหนด 

ค่าธรรมเนยีมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะพจิารณาเรยีกเก็บ ADLs โดยมหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บรษัิทจัดการก าหนด ซึง่จะอยู่ภายใตก้ฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏบิัตขิองส านักงาน 
ก.ล.ต.และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ ทัง้น้ี การก าหนด ADLs factor 
จะค านงึถงึปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งโดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุกองทนุซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียูแ่ละหรอืสมมตฐิาน
และหรอืการประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พือ่ใหส้ามารถด าเนนิการไดภ้ายในเวลาและ
เงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

2. การก าหนด ADLs threshold มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการ
ก าหนด ซึง่บรษัิทจัดการจะค านงึถงึปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับสภาพคลอ่งของกองทนุ โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆที่
เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุกองทนุ 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการ
ประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึง่ บรษัิทจัดการ จะไมใ่ช ้ADLs พรอ้มกับ Swing Pricing แตส่ามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอื
ในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

4. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษัิทจะด าเนนิการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บจากผูส้นับสนุน
การขายและรับซือ้คนืเทา่ทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดในขณะนัน้ 
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การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดทีส่ัดส่วนของ
มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกับมูลค่าทรัพยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่า 
ADLs threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยทีม่ลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทนุ ค านวณจากมลูคา่
การซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (switch in) หักดว้ยมูลคา่การ
ขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption) และหักดว้ยมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก(switch out) 

ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

3. บรษัิทจัดการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดังตอ่ไปน้ี 

(1) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ มากกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

(2) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ นอ้ยกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออกซึง่
บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดับทีต่า่งกัน 

4. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ ADLs น้ี ADLs ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ากลับเขา้กองทุน อย่างไรก็ตามการใช ้

เครื่องมอืน้ีมวีัตถุประสงคเ์พือ่บรรเทาผลกระทบทางลบทีอ่าจเกดิขึน้กับผูถ้อืหน่วยทีย่ังคงลงทุนในกองทุน
ตอ่ไป เครือ่งมอืนี้ไมไ่ดม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ยา่งใด 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุ
ชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื ADLs ในวันท าการนัน้ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุ
ในวันท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือ ADLs และบรษัิทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใชใ้นการ
พจิารณาและหรือตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น ทัง้น้ีบรษัิท
จัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงการด าเนนิการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนนิการหรอืตัดสนิใจไปแลว้ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือ
บางส่วนของวันท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงนิไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทุนทีช่ าระดว้ยเช็คทีเ่รยีกเก็บ
ไมไ่ดนั้น้ ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ 

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเรยีกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูท้ีท่ ารายการซือ้หน่วยลงทนุ
และสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ หรอืขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก เพยีงฝ่ังใดฝ่ังหนึง่ที่
เกนิ ADLs threshold ทีบ่รษัิทก าหนดไว ้รวมถงึบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาก าหนดอัตราการ
เรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกต่างกันได ้และขอสงวนสทิธทิีจ่ะมขีอ้ก าหนดเพิม่เตมิในการเรยีกเก็บเฉพาะรายทีท่ า
รายการซือ้หน่วยลงทุนและสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ หรือขายคนืหน่วยลงทุนและสับเปลีย่นหน่วยลงทุน
ออกในปรมิาณมากตามแนวทางทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนดได ้

4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรอืลดอัตรา ADLs ทีเ่รยีกเก็บ ซึง่จะปรับเพิม่ไมเ่กนิอัตราสงูสดุที่
ระบุไวใ้นโครงการโดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการและในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลู
กองทนุรวมหรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

5. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนนิการระหว่างการใชเ้ครือ่งมอื เชน่ การยกเลกิ
ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การประกาศใชเ้ครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นตน้ ซึ่งจะอยู่ภายใต ้
หลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ก าหนด 

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้ADLs บรษัิทจัดการจะพจิารณา
ด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะทอ้นตน้ทุนในการซื้อขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได ้(ถา้ม)ี 

ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 
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ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องขา้งตน้ 
หรือมกีารเปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพจิารณาใชเ้ครื่องมอืดังกล่าวตามทีก่องทุน
ปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครื่องมอืทีแ่ตกต่างไป
จากเครือ่งมอืของกองทนุปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่ง
สภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่อง
มากกว่าหนึ่งเครื่องมอืเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะอยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่
ส านักงาน ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ก าหนด 

- การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าส ัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการขายคนืหนว่ยลงทนุ (notice period) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทุนปลายทางมกีารใช ้notice period บรษัิทจัดการ
สามารถจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทางได ้

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนปลายทางสามารถก าหนดเงือ่นไขระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่นการขายคนืหน่วยลงทุน (notice 
period) ได ้(ถา้ม)ีผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องขา้งตน้ 
หรือมกีารเปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพจิารณาใชเ้ครื่องมอืดังกล่าวตามทีก่องทุน
ปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครื่องมอืทีแ่ตกต่างไป
จากเครือ่งมอืของกองทนุปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่ง
สภาพคลอ่งไดต้ามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องมากกว่าหนึ่งเครื่องมอืเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 
ซึง่จะอยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานทีม่ี
อ านาจอืน่ก าหนด 

เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุ (redemption gate) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมต่ า่กวา่รอ้ยละ : 5.00 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมเ่กนิ : 7 วันท าการ 

ในทกุรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะก าหนด Gate period ตามรายละเอยีดวธิกีารค านวณทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และ/หรือ 
เมือ่บรษัิทจัดการกองทนุพจิารณาเห็นสมควร 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณี
ดังกล่าว Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที ่สัดสว่นของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน เทยีบกับ มูลค่าทรัพยส์นิสทุธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเท่ากับหรอืมากกว่า Gate threshold ที่
บรษัิทจัดการก าหนด โดยที่มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจาก มูลค่าการซือ้หน่วย
ลงทนุ (subscription) บวก มลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (switch in) หักดว้ยมลูคา่การขายคนืหน่วย
ลงทนุ (redemption) และหักดว้ยมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (switch out) 

3. บรษัิทจัดการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลีย่ตาม
สดัสว่น (pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก ณ วันทีใ่ช ้Redemption Gate
ส าหรับค าสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออกสว่นทีเ่หลอื บรษัิทจัดการจะน าไปท ารายการในวันท า
การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุถัดไป รวมกับค าสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออกใหม่ตามสดัสว่น (pro-
rata basis) โดยไมม่กีารจัดล าดับกอ่น-หลังของค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
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4. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกตา่งกันได ้แต่ 
Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่
ระบไุวใ้นโครงการ 

5. บรษัิทจัดการจะท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ วันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี เวน้แต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเกนิกวา่ Redemption Gate 
ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบเมือ่มกีารใช ้Redemption gate โดยไมช่กัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื Redemption Gate น้ี บรษัิทจัดการอาจใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความ
เสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

8. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษัิทจะด าเนนิการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บจากผูส้นับสนุน
การขายและรับซือ้คนืเทา่ทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดในขณะนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. Redemption Gate ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกต ิหรือประเมนิว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกต ิโดยบรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate 
threshold ได ้โดยพจิารณาปัจจัยตา่ง ๆ ดังตอ่ไปน้ี 

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกต ิหรือประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคลอ้งกับ
ปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

4) เกดิการไถถ่อนผดิปกต ิ

5) เกดิการไถถ่อนมากกวา่ Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้

6) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุกองทนุ 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บรษัิทจัดการเห็นสมควร 
โดยจะปรับลดไมต่ ่ากวา่ Redemption Gate ขัน้ต ่าทีร่ะบใุนโครงการ ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไป
ตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption 
Gate ทีป่ระกาศใช ้

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนนิการระหวา่งการท า Redemption Gate ไดแ้ก ่
การยกเลกิ Redemption Gate กอ่นระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครือ่งมอือืน่แทน Redemption Gate เป็นตน้ 
(ถา้ม)ี ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในสว่นทีเ่หลอืได ้บรษัิทจัดการอาจพจิารณา
ยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดย
ไมช่กัชา้ 

4. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุ
ชนิดมาใชใ้นการพจิารณาและหรือตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate 
ในวันท าการนัน้ 

5. การขายคนืหน่วยลงทุน เมือ่กองทุนมกีารก าหนด Redemption Gate เงนิลงทุนในส่วนทีร่อการจัดสรร
ใหม ่อาจเกดิกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุลดต า่ลง จนท าใหเ้งนิลงทนุทีเ่หลอือยูใ่นกองทนุต ่ากวา่มลูคา่คงเหลอื
ขัน้ต ่าของกองทนุ อาจท าใหจ้ านวนเงนิลงทนุคงเหลอืดังกลา่วถกูขายคนืออกมาดว้ย 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการก าหนด 
Redemption Gate อาจเกดิกรณีดังน้ี 
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- หากเกดิกรณีเงินลงทุนจากกองทุนตน้ทางถูก Redemption Gate จนลดต ่าลงกว่ามูลค่าขัน้ต ่าการซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนทีเ่สนอขายชว่ง IPO เงนิลงทุนจากกองทุนตน้ทางทีถู่ก Redemption 
Gate อาจมมีลูคา่ต ่ากวา่มลูคา่ขัน้ต ่าการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง หรอือาจถกูเลือ่นไปจนสิน้สดุ
ชว่งเวลา IPO ซึง่อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

- ในกรณีทีเ่ป็นวันหยดุท าการของกองทนุปลายทาง เงนิลงทนุในสว่นทีจั่ดสรรใหมอ่าจไม่สามารถสับเปลีย่น
เขา้กองทนุปลายทางได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถสบัเปลีย่นเขา้กองทุนปลายทางได ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธยิกเลกิรายการหรอื
น าเงนิลงทนุดังกลา่วช าระคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยการโอนเขา้บัญชธีนาคาร หรอืออกเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่
จ่ายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนสว่นทีเ่หลอืไดต้าม
ดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธกิ าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน หรอืมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลอืในบัญชขัีน้ต ่านอ้ยกว่าทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนได ้เพือ่รองรับการก าหนดเพดานการขายคนืหน่วย
ลงทนุ (Redemption Gate) โดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัท
จัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทนุปลายทางสามารถก าหนดขอ้จ ากัดเพดานการขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption gate) ได ้(ถา้ม)ี 

ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอียดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทุนปลายทางในกรณีที่กองทุน
ปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องขา้งตน้ หรือมีการ
เปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืดังกล่าวตามทีก่องทุนปลายทาง
ก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงือ่นไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืทีแ่ตกตา่งไปจากเครือ่งมอื
ของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่ง
ไดต้ามดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องมากกว่าหนึง่
เครื่องมือเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะอยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน 
ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ก าหนด 

- การไม่ขายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าส ัง่ทีร่บัไวห้รอืจะหยุดรบัค าส ัง่ซือ้หรอืค าส ัง่ขาย
คนืหนว่ยลงทนุ (suspension of dealings) 

บรษิทัจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนนิการไดส้งูสดุไมเ่กนิ (วนัท าการ) : 1 

เวน้แต่จะไดรั้บการผอ่นผันเวลาดังกล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มี
ความเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่า จ าเป็นตอ้งระงับการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ก าหนด 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะไม่ขายหรอืไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ทีรั่บไวแ้ลว้หรอืจะหยดุรับค าสัง่ซือ้
หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตอุืน่ใดดังตอ่ไปน้ี ซึง่ไม่เกนิกว่ากรณีที่
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยก์ าหนด 

1. เป็นการไมข่ายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
แกผู่ล้งทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังน้ี 

(ก) บรษัิทจัดการกองทุนรวมมเีหตุอันควรสงสัยว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกับการกระท าอย่างใด
อยา่งหนึง่ดังน้ี 

(1) การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 
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(3) การกระท าที่เป็นการปฏิบัตติามค าสั่งเกี่ยวกับการยดึหรืออายัดทรัพย์สนิโดยบุคคลผูม้ีอ านาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้ักลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับ
ลกูคา้ไดใ้นสาระส าคัญ 

2.อยู่ในระหวา่งด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใตก้าร
จัดการของตนอันเน่ืองมาจากการที่บรษัิทจัดการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพียงพอของ
เงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทนุ
ของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุรวม การจัดการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย์
และการคา้หลักทรัพย ์และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ัดการเงนิทนุสญัญา
ซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 3 วันท าการ 

2) ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(R) 

- เครือ่งมอืการก าหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

คา่ธรรมเนยีมการขายคนืทีไ่มเ่ป็นไปตามปรมิาณหรอืระยะเวลาทีก่ าหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทุนปลายทางมกีารใช ้liquidity fee บรษัิทจัดการจะ
พจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนปลายทางสามารถเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายคนืทีไ่ม่เป็นไปตามปรมิาณหรอืระยะเวลาทีก่ าหนด 
(liquidity fee) ได(้ถา้ม)ี 

ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องขา้งตน้ 
หรือมกีารเปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพจิารณาใชเ้ครื่องมอืดังกล่าวตามทีก่องทุน
ปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจ 

ก าหนดเงือ่นไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืทีแ่ตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึ
อาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิท
จัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องมากกว่าหนึ่งเครื่องมอืเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 
ซึง่จะอยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานทีม่ี
อ านาจอืน่ก าหนด 

การปรบัมูลค่าทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซื้อขายทรพัยส์นิของ
กองทนุรวม (swing pricing) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. swing factor มีหลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษัิทจัดการก าหนด โดย
พจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุกองทนุ 
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ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการ
ประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

2. การก าหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษัิท
จัดการก าหนด โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุกองทนุ 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการ
ประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกับ Anti-dilution levies – ADL แต่
สามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

4. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษัิทจะด าเนนิการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บจากผูส้นับสนุน
การขายและรับซือ้คนืเทา่ทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดในขณะนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกันไดใ้นแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่
สัดสว่นของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธขิองกองทุน เทยีบกับมูลค่าทรัพยส์นิสทุธทิัง้หมดของกองทุน มี
ค่าเกนิกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน 
ค านวณจากมูลคา่การซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (switch in) 
หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(switch out) 

ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุ
ชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื Swing Pricing ในวัน
ท าการนัน้ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปรับเพิม่หรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจรงิ ไดต้ามที่บรษัิทจัดการ
เห็นสมควร ซึง่จะปรับเพิม่ไมเ่กนิอัตราสงูสดุทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุ
ในวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื swing pricing และบรษัิทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วไปใชใ้น
การพจิารณาและหรือตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ swing pricing ในวันท าการนัน้ 
ทัง้น้ีบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมเ่ปลีย่นแปลงการด าเนนิการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนนิการหรอืตัดสนิใจไปแลว้
ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวันท าการนัน้ แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วย
ลงทุนทัง้หมดหรือบางสว่นของวันท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงนิไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทุนทีช่ าระ
ดว้ยเช็คทีเ่รยีกเก็บไมไ่ดนั้น้ ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ 

4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนนิการระหว่างการใชเ้ครือ่งมอื เชน่ การยกเลกิ
ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การประกาศใชเ้ครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นตน้ ซึ่งจะอยู่ภายใต ้
หลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ก าหนด 
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทุนปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษัิทจัดการ
จะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนปลายทางสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณที่สะทอ้นตน้ทุนในการซื้อขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (swing pricing) ได ้(ถา้ม)ี 

ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอียดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทุนปลายทางในกรณีที่กองทุน
ปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องขา้งตน้ หรือมีการ
เปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืดังกล่าวตามทีก่องทุนปลายทาง
ก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงือ่นไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืทีแ่ตกตา่งไปจากเครือ่งมอื
ของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่ง
ไดต้ามดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องมากกว่าหนึง่
เครื่องมือเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะอยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน 
ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ก าหนด 

ค่าธรรมเนยีมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะพจิารณาเรยีกเก็บ ADLs โดยมหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บรษัิทจัดการก าหนด ซึง่จะอยู่ภายใตก้ฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏบิัตขิองส านักงาน 
ก.ล.ต.และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ ทัง้น้ี การก าหนด ADLs factor 
จะค านงึถงึปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งโดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุกองทนุซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียูแ่ละหรอืสมมตฐิาน
และหรอืการประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พือ่ใหส้ามารถด าเนนิการไดภ้ายในเวลาและ
เงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

2. การก าหนด ADLs threshold มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการ
ก าหนด ซึง่บรษัิทจัดการจะค านงึถงึปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับสภาพคลอ่งของกองทนุ โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆที่
เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุกองทนุ 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการ
ประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 
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3. ณ ขณะใดขณะหนึง่ บรษัิทจัดการ จะไมใ่ช ้ADLs พรอ้มกับ Swing Pricing แตส่ามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอื
ในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

4. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษัิทจะด าเนนิการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บจากผูส้นับสนุน
การขายและรับซือ้คนืเทา่ทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดในขณะนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดทีส่ัดส่วนของ
มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกับมูลค่าทรัพยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่า 
ADLs threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยทีม่ลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทนุ ค านวณจากมลูคา่
การซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (switch in) หักดว้ยมูลคา่การ
ขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption) และหักดว้ยมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก(switch out) 

ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

3. บรษัิทจัดการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดังตอ่ไปน้ี 

(1) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ มากกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

(2) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ นอ้ยกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออกซึง่
บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดับทีต่า่งกัน 

4. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ ADLs น้ี ADLs ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ากลับเขา้กองทุน อย่างไรก็ตามการใช ้

เครื่องมอืน้ีมวีัตถุประสงคเ์พือ่บรรเทาผลกระทบทางลบทีอ่าจเกดิขึน้กับผูถ้อืหน่วยทีย่ังคงลงทุนในกองทุน
ตอ่ไป เครือ่งมอืนี้ไมไ่ดม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ยา่งใด 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุ
ชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื ADLs ในวันท าการนัน้ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุ
ในวันท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือ ADLs และบรษัิทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใชใ้นการ
พจิารณาและหรือตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น ทัง้น้ีบรษัิท
จัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงการด าเนนิการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนนิการหรอืตัดสนิใจไปแลว้ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือ
บางส่วนของวันท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงนิไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทุนทีช่ าระดว้ยเช็คทีเ่รยีกเก็บ
ไมไ่ดนั้น้ ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ 

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเรยีกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูท้ีท่ ารายการซือ้หน่วยลงทนุ
และสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ หรอืขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก เพยีงฝ่ังใดฝ่ังหนึง่ที่
เกนิ ADLs threshold ทีบ่รษัิทก าหนดไว ้รวมถงึบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาก าหนดอัตราการ
เรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกต่างกันได ้และขอสงวนสทิธทิีจ่ะมขีอ้ก าหนดเพิม่เตมิในการเรยีกเก็บเฉพาะรายทีท่ า
รายการซือ้หน่วยลงทุนและสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ หรือขายคนืหน่วยลงทุนและสับเปลีย่นหน่วยลงทุน
ออกในปรมิาณมากตามแนวทางทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนดได ้

4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรอืลดอัตรา ADLs ทีเ่รยีกเก็บ ซึง่จะปรับเพิม่ไมเ่กนิอัตราสงูสดุที่
ระบุไวใ้นโครงการโดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการและในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลู
กองทนุรวมหรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

5. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนนิการระหว่างการใชเ้ครือ่งมอื เชน่ การยกเลกิ
ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การประกาศใชเ้ครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นตน้ ซึ่งจะอยู่ภายใต ้
หลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ก าหนด 

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้ADLs บรษัิทจัดการจะพจิารณา
ด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
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กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะทอ้นตน้ทุนในการซื้อขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได ้(ถา้ม)ี 

ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องขา้งตน้ 
หรือมกีารเปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพจิารณาใชเ้ครื่องมอืดังกล่าวตามทีก่องทุน
ปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครื่องมอืทีแ่ตกต่างไป
จากเครือ่งมอืของกองทนุปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่ง
สภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่อง
มากกว่าหนึ่งเครื่องมอืเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะอยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่
ส านักงาน ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ก าหนด 

- การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าส ัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการขายคนืหนว่ยลงทนุ (notice period) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทุนปลายทางมกีารใช ้notice period บรษัิทจัดการ
สามารถจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทางได ้

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนปลายทางสามารถก าหนดเงือ่นไขระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่นการขายคนืหน่วยลงทุน (notice 
period) ได ้(ถา้ม)ีผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องขา้งตน้ 
หรือมกีารเปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพจิารณาใชเ้ครื่องมอืดังกล่าวตามทีก่องทุน
ปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครื่องมอืทีแ่ตกต่างไป
จากเครือ่งมอืของกองทนุปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่ง
สภาพคลอ่งไดต้ามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องมากกว่าหนึ่งเครื่องมอืเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 
ซึง่จะอยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานทีม่ี
อ านาจอืน่ก าหนด 

เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุ (redemption gate) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมต่ า่กวา่รอ้ยละ : 5.00 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมเ่กนิ : 7 วันท าการ 

ในทกุรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะก าหนด Gate period ตามรายละเอยีดวธิกีารค านวณทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และ/หรือ 
เมือ่บรษัิทจัดการกองทนุพจิารณาเห็นสมควร 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณี
ดังกล่าว Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที ่สัดสว่นของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน เทยีบกับ มูลค่าทรัพยส์นิสทุธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเท่ากับหรอืมากกว่า Gate threshold ที่
บรษัิทจัดการก าหนด โดยที่มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจาก มูลค่าการซือ้หน่วย
ลงทนุ (subscription) บวก มลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (switch in) หักดว้ยมลูคา่การขายคนืหน่วย
ลงทนุ (redemption) และหักดว้ยมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (switch out) 

3. บรษัิทจัดการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลีย่ตาม
สดัสว่น (pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก ณ วันทีใ่ช ้Redemption Gate
ส าหรับค าสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออกสว่นทีเ่หลอื บรษัิทจัดการจะน าไปท ารายการในวันท า
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การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุถัดไป รวมกับค าสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออกใหม่ตามสดัสว่น (pro-
rata basis) โดยไมม่กีารจัดล าดับกอ่น-หลังของค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

4. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกตา่งกันได ้แต่ 
Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่
ระบไุวใ้นโครงการ 

5. บรษัิทจัดการจะท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ วันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี เวน้แต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเกนิกวา่ Redemption Gate 
ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบเมือ่มกีารใช ้Redemption gate โดยไมช่กัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื Redemption Gate น้ี บรษัิทจัดการอาจใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความ
เสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

8. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษัิทจะด าเนนิการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บจากผูส้นับสนุน
การขายและรับซือ้คนืเทา่ทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดในขณะนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. Redemption Gate ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกต ิหรือประเมนิว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกต ิโดยบรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate 
threshold ได ้โดยพจิารณาปัจจัยตา่ง ๆ ดังตอ่ไปน้ี 

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกต ิหรือประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคลอ้งกับ
ปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

4) เกดิการไถถ่อนผดิปกต ิ

5) เกดิการไถถ่อนมากกวา่ Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้

6) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุกองทนุ 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บรษัิทจัดการเห็นสมควร 
โดยจะปรับลดไมต่ ่ากวา่ Redemption Gate ขัน้ต ่าทีร่ะบใุนโครงการ ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไป
ตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption 
Gate ทีป่ระกาศใช ้

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนนิการระหวา่งการท า Redemption Gate ไดแ้ก ่
การยกเลกิ Redemption Gate กอ่นระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครือ่งมอือืน่แทน Redemption Gate เป็นตน้ 
(ถา้ม)ี ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในสว่นทีเ่หลอืได ้บรษัิทจัดการอาจพจิารณา
ยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดย
ไมช่กัชา้ 

4. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุ
ชนิดมาใชใ้นการพจิารณาและหรือตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate 
ในวันท าการนัน้ 

5. การขายคนืหน่วยลงทุน เมือ่กองทุนมกีารก าหนด Redemption Gate เงนิลงทุนในส่วนทีร่อการจัดสรร
ใหม ่อาจเกดิกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุลดต า่ลง จนท าใหเ้งนิลงทนุทีเ่หลอือยูใ่นกองทนุต ่ากวา่มลูคา่คงเหลอื
ขัน้ต ่าของกองทนุ อาจท าใหจ้ านวนเงนิลงทนุคงเหลอืดังกลา่วถกูขายคนืออกมาดว้ย 
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6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการก าหนด 
Redemption Gate อาจเกดิกรณีดังน้ี 

- หากเกดิกรณีเงินลงทุนจากกองทุนตน้ทางถูก Redemption Gate จนลดต ่าลงกว่ามูลค่าขัน้ต ่าการซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนทีเ่สนอขายชว่ง IPO เงนิลงทุนจากกองทุนตน้ทางทีถู่ก Redemption 
Gate อาจมมีลูคา่ต ่ากวา่มลูคา่ขัน้ต ่าการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง หรอือาจถกูเลือ่นไปจนสิน้สดุ
ชว่งเวลา IPO ซึง่อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

- ในกรณีทีเ่ป็นวันหยดุท าการของกองทนุปลายทาง เงนิลงทนุในสว่นทีจั่ดสรรใหมอ่าจไม่สามารถสับเปลีย่น
เขา้กองทนุปลายทางได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถสบัเปลีย่นเขา้กองทุนปลายทางได ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธยิกเลกิรายการหรอื
น าเงนิลงทนุดังกลา่วช าระคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยการโอนเขา้บัญชธีนาคาร หรอืออกเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่
จ่ายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนสว่นทีเ่หลอืไดต้าม
ดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธกิ าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน หรอืมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลอืในบัญชขัีน้ต ่านอ้ยกว่าทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนได ้เพือ่รองรับการก าหนดเพดานการขายคนืหน่วย
ลงทนุ (Redemption Gate) โดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัท
จัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทนุปลายทางสามารถก าหนดขอ้จ ากัดเพดานการขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption gate) ได ้(ถา้ม)ี 

ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอียดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทุนปลายทางในกรณีที่กองทุน
ปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องขา้งตน้ หรือมีการ
เปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืดังกล่าวตามทีก่องทุนปลายทาง
ก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงือ่นไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืทีแ่ตกตา่งไปจากเครือ่งมอื
ของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่ง
ไดต้ามดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องมากกว่าหนึง่
เครื่องมือเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะอยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน 
ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ก าหนด 

- การไม่ขายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าส ัง่ทีร่บัไวห้รอืจะหยุดรบัค าส ัง่ซือ้หรอืค าส ัง่ขาย
คนืหนว่ยลงทนุ (suspension of dealings) 

บรษิทัจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนนิการไดส้งูสดุไมเ่กนิ (วนัท าการ) : 1 

เวน้แต่จะไดรั้บการผอ่นผันเวลาดังกล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มี
ความเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่า จ าเป็นตอ้งระงับการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ก าหนด 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะไม่ขายหรอืไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ทีรั่บไวแ้ลว้หรอืจะหยดุรับค าสัง่ซือ้
หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตอุืน่ใดดังตอ่ไปน้ี ซึง่ไม่เกนิกว่ากรณีที่
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยก์ าหนด 

1. เป็นการไมข่ายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
แกผู่ล้งทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังน้ี 

(ก) บรษัิทจัดการกองทุนรวมมเีหตุอันควรสงสัยว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกับการกระท าอย่างใด
อยา่งหนึง่ดังน้ี 
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(1) การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 

(3) การกระท าที่เป็นการปฏิบัตติามค าสั่งเกี่ยวกับการยดึหรืออายัดทรัพย์สนิโดยบุคคลผูม้ีอ านาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้ักลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับ
ลกูคา้ไดใ้นสาระส าคัญ 

2.อยู่ในระหวา่งด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใตก้าร
จัดการของตนอันเน่ืองมาจากการที่บรษัิทจัดการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพียงพอของ
เงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทนุ
ของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุรวม การจัดการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย์
และการคา้หลักทรัพย ์และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ัดการเงนิทนุสญัญา
ซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 3 วันท าการ 

3) ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(D) 

- เครือ่งมอืการก าหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

คา่ธรรมเนยีมการขายคนืทีไ่มเ่ป็นไปตามปรมิาณหรอืระยะเวลาทีก่ าหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทุนปลายทางมกีารใช ้liquidity fee บรษัิทจัดการจะ
พจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนปลายทางสามารถเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายคนืทีไ่ม่เป็นไปตามปรมิาณหรอืระยะเวลาทีก่ าหนด 
(liquidity fee) ได(้ถา้ม)ี 

ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องขา้งตน้ 
หรือมกีารเปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพจิารณาใชเ้ครื่องมอืดังกล่าวตามทีก่องทุน
ปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจ 

ก าหนดเงือ่นไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืทีแ่ตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึ
อาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิท
จัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องมากกว่าหนึ่งเครื่องมอืเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 
ซึง่จะอยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานทีม่ี
อ านาจอืน่ก าหนด 

การปรบัมูลค่าทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซื้อขายทรพัยส์นิของ
กองทนุรวม (swing pricing) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. swing factor มีหลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษัิทจัดการก าหนด โดย
พจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ
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4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุกองทนุ 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการ
ประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

2. การก าหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษัิท
จัดการก าหนด โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุกองทนุ 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการ
ประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกับ Anti-dilution levies – ADL แต่
สามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

4. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษัิทจะด าเนนิการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บจากผูส้นับสนุน
การขายและรับซือ้คนืเทา่ทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดในขณะนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกันไดใ้นแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่
สัดสว่นของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธขิองกองทุน เทยีบกับมูลค่าทรัพยส์นิสทุธทิัง้หมดของกองทุน มี
ค่าเกนิกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน 
ค านวณจากมูลคา่การซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (switch in) 
หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(switch out) 

ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุ
ชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื Swing Pricing ในวัน
ท าการนัน้ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปรับเพิม่หรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจรงิ ไดต้ามที่บรษัิทจัดการ
เห็นสมควร ซึง่จะปรับเพิม่ไมเ่กนิอัตราสงูสดุทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุ
ในวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื swing pricing และบรษัิทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วไปใชใ้น
การพจิารณาและหรือตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ swing pricing ในวันท าการนัน้ 
ทัง้น้ีบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมเ่ปลีย่นแปลงการด าเนนิการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนนิการหรอืตัดสนิใจไปแลว้
ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวันท าการนัน้ แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วย
ลงทุนทัง้หมดหรือบางสว่นของวันท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงนิไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทุนทีช่ าระ
ดว้ยเช็คทีเ่รยีกเก็บไมไ่ดนั้น้ ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ 
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4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนนิการระหว่างการใชเ้ครือ่งมอื เชน่ การยกเลกิ
ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การประกาศใชเ้ครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นตน้ ซึ่งจะอยู่ภายใต ้
หลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ก าหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทุนปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษัิทจัดการ
จะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนปลายทางสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณที่สะทอ้นตน้ทุนในการซื้อขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (swing pricing) ได ้(ถา้ม)ี 

ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอียดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทุนปลายทางในกรณีที่กองทุน
ปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องขา้งตน้ หรือมีการ
เปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืดังกล่าวตามทีก่องทุนปลายทาง
ก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงือ่นไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืทีแ่ตกตา่งไปจากเครือ่งมอื
ของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่ง
ไดต้ามดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องมากกว่าหนึง่
เครื่องมือเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะอยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน 
ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ก าหนด 

ค่าธรรมเนยีมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะพจิารณาเรยีกเก็บ ADLs โดยมหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บรษัิทจัดการก าหนด ซึง่จะอยู่ภายใตก้ฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏบิัตขิองส านักงาน 
ก.ล.ต.และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ ทัง้น้ี การก าหนด ADLs factor 
จะค านงึถงึปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งโดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุกองทนุซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียูแ่ละหรอืสมมตฐิาน
และหรอืการประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พือ่ใหส้ามารถด าเนนิการไดภ้ายในเวลาและ
เงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

2. การก าหนด ADLs threshold มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการ
ก าหนด ซึง่บรษัิทจัดการจะค านงึถงึปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับสภาพคลอ่งของกองทนุ โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆที่
เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุกองทนุ 



กองทนุเปิดไทยพาณิชยโ์กลบอล บอนด ์

47 
 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการ
ประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึง่ บรษัิทจัดการ จะไมใ่ช ้ADLs พรอ้มกับ Swing Pricing แตส่ามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอื
ในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

4. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษัิทจะด าเนนิการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บจากผูส้นับสนุน
การขายและรับซือ้คนืเทา่ทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดในขณะนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดทีส่ัดส่วนของ
มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกับมูลค่าทรัพยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่า 
ADLs threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยทีม่ลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทนุ ค านวณจากมลูคา่
การซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (switch in) หักดว้ยมูลคา่การ
ขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption) และหักดว้ยมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก(switch out) 

ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

3. บรษัิทจัดการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดังตอ่ไปน้ี 

(1) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ มากกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

(2) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ นอ้ยกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออกซึง่
บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดับทีต่า่งกัน 

4. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ ADLs น้ี ADLs ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ากลับเขา้กองทุน อย่างไรก็ตามการใช ้

เครื่องมอืน้ีมวีัตถุประสงคเ์พือ่บรรเทาผลกระทบทางลบทีอ่าจเกดิขึน้กับผูถ้อืหน่วยทีย่ังคงลงทุนในกองทุน
ตอ่ไป เครือ่งมอืนี้ไมไ่ดม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ยา่งใด 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุ
ชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื ADLs ในวันท าการนัน้ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุ
ในวันท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือ ADLs และบรษัิทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใชใ้นการ
พจิารณาและหรือตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น ทัง้น้ีบรษัิท
จัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงการด าเนนิการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนนิการหรอืตัดสนิใจไปแลว้ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือ
บางส่วนของวันท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงนิไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทุนทีช่ าระดว้ยเช็คทีเ่รยีกเก็บ
ไมไ่ดนั้น้ ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ 

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเรยีกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูท้ีท่ ารายการซือ้หน่วยลงทนุ
และสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ หรอืขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก เพยีงฝ่ังใดฝ่ังหนึง่ที่
เกนิ ADLs threshold ทีบ่รษัิทก าหนดไว ้รวมถงึบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาก าหนดอัตราการ
เรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกต่างกันได ้และขอสงวนสทิธทิีจ่ะมขีอ้ก าหนดเพิม่เตมิในการเรยีกเก็บเฉพาะรายทีท่ า
รายการซือ้หน่วยลงทุนและสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ หรือขายคนืหน่วยลงทุนและสับเปลีย่นหน่วยลงทุน
ออกในปรมิาณมากตามแนวทางทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนดได ้

4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรอืลดอัตรา ADLs ทีเ่รยีกเก็บ ซึง่จะปรับเพิม่ไมเ่กนิอัตราสงูสดุที่
ระบุไวใ้นโครงการโดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการและในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลู
กองทนุรวมหรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

5. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนนิการระหว่างการใชเ้ครือ่งมอื เชน่ การยกเลกิ
ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การประกาศใชเ้ครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นตน้ ซึ่งจะอยู่ภายใต ้
หลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ก าหนด 
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กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้ADLs บรษัิทจัดการจะพจิารณา
ด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะทอ้นตน้ทุนในการซื้อขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได ้(ถา้ม)ี 

ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องขา้งตน้ 
หรือมกีารเปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพจิารณาใชเ้ครื่องมอืดังกล่าวตามทีก่องทุน
ปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครื่องมอืทีแ่ตกต่างไป
จากเครือ่งมอืของกองทนุปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่ง
สภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่อง
มากกว่าหนึ่งเครื่องมอืเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะอยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่
ส านักงาน ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ก าหนด 

- การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าส ัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการขายคนืหนว่ยลงทนุ (notice period) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทุนปลายทางมกีารใช ้notice period บรษัิทจัดการ
สามารถจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทางได ้

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนปลายทางสามารถก าหนดเงือ่นไขระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่นการขายคนืหน่วยลงทุน (notice 
period) ได ้(ถา้ม)ีผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องขา้งตน้ 
หรือมกีารเปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพจิารณาใชเ้ครื่องมอืดังกล่าวตามทีก่องทุน
ปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครื่องมอืทีแ่ตกต่างไป
จากเครือ่งมอืของกองทนุปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่ง
สภาพคลอ่งไดต้ามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องมากกว่าหนึ่งเครื่องมอืเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 
ซึง่จะอยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานทีม่ี
อ านาจอืน่ก าหนด 

เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุ (redemption gate) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมต่ า่กวา่รอ้ยละ : 5.00 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมเ่กนิ : 7 วันท าการ 

ในทกุรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะก าหนด Gate period ตามรายละเอยีดวธิกีารค านวณทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และ/หรือ 
เมือ่บรษัิทจัดการกองทนุพจิารณาเห็นสมควร 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณี
ดังกล่าว Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที ่สัดสว่นของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน เทยีบกับ มูลค่าทรัพยส์นิสทุธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเท่ากับหรอืมากกว่า Gate threshold ที่
บรษัิทจัดการก าหนด โดยที่มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจาก มูลค่าการซือ้หน่วย
ลงทนุ (subscription) บวก มลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (switch in) หักดว้ยมลูคา่การขายคนืหน่วย
ลงทนุ (redemption) และหักดว้ยมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (switch out) 
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3. บรษัิทจัดการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลีย่ตาม
สดัสว่น (pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก ณ วันทีใ่ช ้Redemption Gate
ส าหรับค าสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออกสว่นทีเ่หลอื บรษัิทจัดการจะน าไปท ารายการในวันท า
การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุถัดไป รวมกับค าสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออกใหม่ตามสดัสว่น (pro-
rata basis) โดยไมม่กีารจัดล าดับกอ่น-หลังของค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

4. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกตา่งกันได ้แต่ 
Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่
ระบไุวใ้นโครงการ 

5. บรษัิทจัดการจะท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ วันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี เวน้แต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเกนิกวา่ Redemption Gate 
ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบเมือ่มกีารใช ้Redemption gate โดยไมช่กัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื Redemption Gate น้ี บรษัิทจัดการอาจใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความ
เสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

8. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษัิทจะด าเนนิการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บจากผูส้นับสนุน
การขายและรับซือ้คนืเทา่ทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดในขณะนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. Redemption Gate ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกต ิหรือประเมนิว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกต ิโดยบรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate 
threshold ได ้โดยพจิารณาปัจจัยตา่ง ๆ ดังตอ่ไปน้ี 

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกต ิหรือประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคลอ้งกับ
ปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

4) เกดิการไถถ่อนผดิปกต ิ

5) เกดิการไถถ่อนมากกวา่ Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้

6) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุกองทนุ 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บรษัิทจัดการเห็นสมควร 
โดยจะปรับลดไมต่ ่ากวา่ Redemption Gate ขัน้ต ่าทีร่ะบใุนโครงการ ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไป
ตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption 
Gate ทีป่ระกาศใช ้

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนนิการระหวา่งการท า Redemption Gate ไดแ้ก ่
การยกเลกิ Redemption Gate กอ่นระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครือ่งมอือืน่แทน Redemption Gate เป็นตน้ 
(ถา้ม)ี ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในสว่นทีเ่หลอืได ้บรษัิทจัดการอาจพจิารณา
ยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดย
ไมช่กัชา้ 

4. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุ
ชนิดมาใชใ้นการพจิารณาและหรือตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate 
ในวันท าการนัน้ 
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5. การขายคนืหน่วยลงทุน เมือ่กองทุนมกีารก าหนด Redemption Gate เงนิลงทุนในส่วนทีร่อการจัดสรร
ใหม ่อาจเกดิกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุลดต า่ลง จนท าใหเ้งนิลงทนุทีเ่หลอือยูใ่นกองทนุต ่ากวา่มลูคา่คงเหลอื
ขัน้ต ่าของกองทนุ อาจท าใหจ้ านวนเงนิลงทนุคงเหลอืดังกลา่วถกูขายคนืออกมาดว้ย 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการก าหนด 
Redemption Gate อาจเกดิกรณีดังน้ี 

- หากเกดิกรณีเงินลงทุนจากกองทุนตน้ทางถูก Redemption Gate จนลดต ่าลงกว่ามูลค่าขัน้ต ่าการซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนทีเ่สนอขายชว่ง IPO เงนิลงทุนจากกองทุนตน้ทางทีถู่ก Redemption 
Gate อาจมมีลูคา่ต ่ากวา่มลูคา่ขัน้ต ่าการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง หรอือาจถกูเลือ่นไปจนสิน้สดุ
ชว่งเวลา IPO ซึง่อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

- ในกรณีทีเ่ป็นวันหยดุท าการของกองทนุปลายทาง เงนิลงทนุในสว่นทีจั่ดสรรใหมอ่าจไม่สามารถสับเปลีย่น
เขา้กองทนุปลายทางได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถสบัเปลีย่นเขา้กองทุนปลายทางได ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธยิกเลกิรายการหรอื
น าเงนิลงทนุดังกลา่วช าระคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยการโอนเขา้บัญชธีนาคาร หรอืออกเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่
จ่ายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนสว่นทีเ่หลอืไดต้าม
ดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธกิ าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน หรอืมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลอืในบัญชขัีน้ต ่านอ้ยกว่าทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนได ้เพือ่รองรับการก าหนดเพดานการขายคนืหน่วย
ลงทนุ (Redemption Gate) โดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัท
จัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทนุปลายทางสามารถก าหนดขอ้จ ากัดเพดานการขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption gate) ได ้(ถา้ม)ี 

ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอียดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทุนปลายทางในกรณีที่กองทุน
ปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องขา้งตน้ หรือมีการ
เปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืดังกล่าวตามทีก่องทุนปลายทาง
ก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงือ่นไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืทีแ่ตกตา่งไปจากเครือ่งมอื
ของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่ง
ไดต้ามดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องมากกว่าหนึง่
เครื่องมือเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะอยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน 
ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ก าหนด 

- การไม่ขายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าส ัง่ทีร่บัไวห้รอืจะหยุดรบัค าส ัง่ซือ้หรอืค าส ัง่ขาย
คนืหนว่ยลงทนุ (suspension of dealings) 

บรษิทัจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนนิการไดส้งูสดุไมเ่กนิ (วนัท าการ) : 1 

เวน้แต่จะไดรั้บการผอ่นผันเวลาดังกล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มี
ความเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่า จ าเป็นตอ้งระงับการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ก าหนด 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะไม่ขายหรอืไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ทีรั่บไวแ้ลว้หรอืจะหยดุรับค าสัง่ซือ้
หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตอุืน่ใดดังตอ่ไปน้ี ซึง่ไม่เกนิกว่ากรณีที่
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยก์ าหนด 

1. เป็นการไมข่ายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
แกผู่ล้งทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังน้ี 
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(ก) บรษัิทจัดการกองทุนรวมมเีหตุอันควรสงสัยว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกับการกระท าอย่างใด
อยา่งหนึง่ดังน้ี 

(1) การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 

(3) การกระท าที่เป็นการปฏิบัตติามค าสั่งเกี่ยวกับการยดึหรืออายัดทรัพย์สนิโดยบุคคลผูม้ีอ านาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้ักลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับ
ลกูคา้ไดใ้นสาระส าคัญ 

2.อยู่ในระหวา่งด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใตก้าร
จัดการของตนอันเน่ืองมาจากการที่บรษัิทจัดการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพียงพอของ
เงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทนุ
ของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุรวม การจัดการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย์
และการคา้หลักทรัพย ์และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ัดการเงนิทนุสญัญา
ซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 3 วันท าการ 

4) ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(P) 

- เครือ่งมอืการก าหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

คา่ธรรมเนยีมการขายคนืทีไ่มเ่ป็นไปตามปรมิาณหรอืระยะเวลาทีก่ าหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทุนปลายทางมกีารใช ้liquidity fee บรษัิทจัดการจะ
พจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนปลายทางสามารถเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายคนืทีไ่ม่เป็นไปตามปรมิาณหรอืระยะเวลาทีก่ าหนด 
(liquidity fee) ได(้ถา้ม)ี 

ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องขา้งตน้ 
หรือมกีารเปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพจิารณาใชเ้ครื่องมอืดังกล่าวตามทีก่องทุน
ปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจ 

ก าหนดเงือ่นไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืทีแ่ตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึ
อาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิท
จัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องมากกว่าหนึ่งเครื่องมอืเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 
ซึง่จะอยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานทีม่ี
อ านาจอืน่ก าหนด 

การปรบัมูลค่าทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซื้อขายทรพัยส์นิของ
กองทนุรวม (swing pricing) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. swing factor มีหลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษัิทจัดการก าหนด โดย
พจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 
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2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุกองทนุ 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการ
ประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

2. การก าหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษัิท
จัดการก าหนด โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุกองทนุ 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการ
ประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกับ Anti-dilution levies – ADL แต่
สามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

4. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษัิทจะด าเนนิการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บจากผูส้นับสนุน
การขายและรับซือ้คนืเทา่ทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดในขณะนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกันไดใ้นแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่
สัดสว่นของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธขิองกองทุน เทยีบกับมูลค่าทรัพยส์นิสทุธทิัง้หมดของกองทุน มี
ค่าเกนิกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน 
ค านวณจากมูลคา่การซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (switch in) 
หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(switch out) 

ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุ
ชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื Swing Pricing ในวัน
ท าการนัน้ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปรับเพิม่หรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจรงิ ไดต้ามที่บรษัิทจัดการ
เห็นสมควร ซึง่จะปรับเพิม่ไมเ่กนิอัตราสงูสดุทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุ
ในวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื swing pricing และบรษัิทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วไปใชใ้น
การพจิารณาและหรือตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ swing pricing ในวันท าการนัน้ 
ทัง้น้ีบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมเ่ปลีย่นแปลงการด าเนนิการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนนิการหรอืตัดสนิใจไปแลว้
ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวันท าการนัน้ แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วย
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ลงทุนทัง้หมดหรือบางสว่นของวันท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงนิไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทุนทีช่ าระ
ดว้ยเช็คทีเ่รยีกเก็บไมไ่ดนั้น้ ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ 

4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนนิการระหว่างการใชเ้ครือ่งมอื เชน่ การยกเลกิ
ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การประกาศใชเ้ครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นตน้ ซึ่งจะอยู่ภายใต ้
หลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ก าหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทุนปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษัิทจัดการ
จะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนปลายทางสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณที่สะทอ้นตน้ทุนในการซื้อขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (swing pricing) ได ้(ถา้ม)ี 

ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอียดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทุนปลายทางในกรณีที่กองทุน
ปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องขา้งตน้ หรือมีการ
เปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืดังกล่าวตามทีก่องทุนปลายทาง
ก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงือ่นไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืทีแ่ตกตา่งไปจากเครือ่งมอื
ของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่ง
ไดต้ามดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องมากกว่าหนึง่
เครื่องมือเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะอยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน 
ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ก าหนด 

ค่าธรรมเนยีมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะพจิารณาเรยีกเก็บ ADLs โดยมหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บรษัิทจัดการก าหนด ซึง่จะอยู่ภายใตก้ฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏบิัตขิองส านักงาน 
ก.ล.ต.และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ ทัง้น้ี การก าหนด ADLs factor 
จะค านงึถงึปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งโดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุกองทนุซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียูแ่ละหรอืสมมตฐิาน
และหรอืการประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พือ่ใหส้ามารถด าเนนิการไดภ้ายในเวลาและ
เงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

2. การก าหนด ADLs threshold มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการ
ก าหนด ซึง่บรษัิทจัดการจะค านงึถงึปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับสภาพคลอ่งของกองทนุ โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆที่
เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 
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5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุกองทนุ 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการ
ประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึง่ บรษัิทจัดการ จะไมใ่ช ้ADLs พรอ้มกับ Swing Pricing แตส่ามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอื
ในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

4. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษัิทจะด าเนนิการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บจากผูส้นับสนุน
การขายและรับซือ้คนืเทา่ทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดในขณะนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดทีส่ัดส่วนของ
มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกับมูลค่าทรัพยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่า 
ADLs threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยทีม่ลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทนุ ค านวณจากมลูคา่
การซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (switch in) หักดว้ยมูลคา่การ
ขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption) และหักดว้ยมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก(switch out) 

ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

3. บรษัิทจัดการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดังตอ่ไปน้ี 

(1) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ มากกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

(2) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ นอ้ยกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออกซึง่
บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดับทีต่า่งกัน 

4. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ ADLs น้ี ADLs ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ากลับเขา้กองทุน อย่างไรก็ตามการใช ้

เครื่องมอืน้ีมวีัตถุประสงคเ์พือ่บรรเทาผลกระทบทางลบทีอ่าจเกดิขึน้กับผูถ้อืหน่วยทีย่ังคงลงทุนในกองทุน
ตอ่ไป เครือ่งมอืนี้ไมไ่ดม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ยา่งใด 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุ
ชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื ADLs ในวันท าการนัน้ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุ
ในวันท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือ ADLs และบรษัิทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใชใ้นการ
พจิารณาและหรือตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น ทัง้น้ีบรษัิท
จัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงการด าเนนิการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนนิการหรอืตัดสนิใจไปแลว้ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือ
บางส่วนของวันท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงนิไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทุนทีช่ าระดว้ยเช็คทีเ่รยีกเก็บ
ไมไ่ดนั้น้ ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ 

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเรยีกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูท้ีท่ ารายการซือ้หน่วยลงทนุ
และสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ หรอืขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก เพยีงฝ่ังใดฝ่ังหนึง่ที่
เกนิ ADLs threshold ทีบ่รษัิทก าหนดไว ้รวมถงึบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาก าหนดอัตราการ
เรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกต่างกันได ้และขอสงวนสทิธทิีจ่ะมขีอ้ก าหนดเพิม่เตมิในการเรยีกเก็บเฉพาะรายทีท่ า
รายการซือ้หน่วยลงทุนและสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ หรือขายคนืหน่วยลงทุนและสับเปลีย่นหน่วยลงทุน
ออกในปรมิาณมากตามแนวทางทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนดได ้

4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรอืลดอัตรา ADLs ทีเ่รยีกเก็บ ซึง่จะปรับเพิม่ไมเ่กนิอัตราสงูสดุที่
ระบุไวใ้นโครงการโดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการและในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลู
กองทนุรวมหรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 
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5. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนนิการระหว่างการใชเ้ครือ่งมอื เชน่ การยกเลกิ
ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การประกาศใชเ้ครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นตน้ ซึ่งจะอยู่ภายใต ้
หลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ก าหนด 

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้ADLs บรษัิทจัดการจะพจิารณา
ด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะทอ้นตน้ทุนในการซื้อขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได ้(ถา้ม)ี 

ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องขา้งตน้ 
หรือมกีารเปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพจิารณาใชเ้ครื่องมอืดังกล่าวตามทีก่องทุน
ปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครื่องมอืทีแ่ตกต่างไป
จากเครือ่งมอืของกองทนุปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่ง
สภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่อง
มากกว่าหนึ่งเครื่องมอืเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะอยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่
ส านักงาน ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ก าหนด 

- การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าส ัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการขายคนืหนว่ยลงทนุ (notice period) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทุนปลายทางมกีารใช ้notice period บรษัิทจัดการ
สามารถจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทางได ้

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนปลายทางสามารถก าหนดเงือ่นไขระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่นการขายคนืหน่วยลงทุน (notice 
period) ได ้(ถา้ม)ีผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องขา้งตน้ 
หรือมกีารเปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพจิารณาใชเ้ครื่องมอืดังกล่าวตามทีก่องทุน
ปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครื่องมอืทีแ่ตกต่างไป
จากเครือ่งมอืของกองทนุปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่ง
สภาพคลอ่งไดต้ามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องมากกว่าหนึ่งเครื่องมอืเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 
ซึง่จะอยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานทีม่ี
อ านาจอืน่ก าหนด 

เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุ (redemption gate) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมต่ า่กวา่รอ้ยละ : 5.00 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมเ่กนิ : 7 วันท าการ 

ในทกุรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะก าหนด Gate period ตามรายละเอยีดวธิกีารค านวณทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และ/หรือ 
เมือ่บรษัิทจัดการกองทนุพจิารณาเห็นสมควร 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณี
ดังกล่าว Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที ่สัดสว่นของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน เทยีบกับ มูลค่าทรัพยส์นิสทุธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเท่ากับหรอืมากกว่า Gate threshold ที่
บรษัิทจัดการก าหนด โดยที่มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจาก มูลค่าการซือ้หน่วย
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ลงทนุ (subscription) บวก มลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (switch in) หักดว้ยมลูคา่การขายคนืหน่วย
ลงทนุ (redemption) และหักดว้ยมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (switch out) 

3. บรษัิทจัดการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลีย่ตาม
สดัสว่น (pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก ณ วันทีใ่ช ้Redemption Gate
ส าหรับค าสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออกสว่นทีเ่หลอื บรษัิทจัดการจะน าไปท ารายการในวันท า
การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุถัดไป รวมกับค าสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออกใหม่ตามสดัสว่น (pro-
rata basis) โดยไมม่กีารจัดล าดับกอ่น-หลังของค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

4. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกตา่งกันได ้แต่ 
Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่
ระบไุวใ้นโครงการ 

5. บรษัิทจัดการจะท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ วันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี เวน้แต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเกนิกวา่ Redemption Gate 
ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบเมือ่มกีารใช ้Redemption gate โดยไมช่กัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื Redemption Gate น้ี บรษัิทจัดการอาจใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความ
เสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

8. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษัิทจะด าเนนิการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บจากผูส้นับสนุน
การขายและรับซือ้คนืเทา่ทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดในขณะนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. Redemption Gate ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกต ิหรือประเมนิว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกต ิโดยบรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate 
threshold ได ้โดยพจิารณาปัจจัยตา่ง ๆ ดังตอ่ไปน้ี 

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกต ิหรือประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคลอ้งกับ
ปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

4) เกดิการไถถ่อนผดิปกต ิ

5) เกดิการไถถ่อนมากกวา่ Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้

6) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุกองทนุ 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บรษัิทจัดการเห็นสมควร 
โดยจะปรับลดไมต่ ่ากวา่ Redemption Gate ขัน้ต ่าทีร่ะบใุนโครงการ ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไป
ตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption 
Gate ทีป่ระกาศใช ้

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนนิการระหวา่งการท า Redemption Gate ไดแ้ก ่
การยกเลกิ Redemption Gate กอ่นระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครือ่งมอือืน่แทน Redemption Gate เป็นตน้ 
(ถา้ม)ี ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในสว่นทีเ่หลอืได ้บรษัิทจัดการอาจพจิารณา
ยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดย
ไมช่กัชา้ 
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4. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุ
ชนิดมาใชใ้นการพจิารณาและหรือตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate 
ในวันท าการนัน้ 

5. การขายคนืหน่วยลงทุน เมือ่กองทุนมกีารก าหนด Redemption Gate เงนิลงทุนในส่วนทีร่อการจัดสรร
ใหม ่อาจเกดิกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุลดต า่ลง จนท าใหเ้งนิลงทนุทีเ่หลอือยูใ่นกองทนุต ่ากวา่มลูคา่คงเหลอื
ขัน้ต ่าของกองทนุ อาจท าใหจ้ านวนเงนิลงทนุคงเหลอืดังกลา่วถกูขายคนืออกมาดว้ย 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการก าหนด 
Redemption Gate อาจเกดิกรณีดังน้ี 

- หากเกดิกรณีเงินลงทุนจากกองทุนตน้ทางถูก Redemption Gate จนลดต ่าลงกว่ามูลค่าขัน้ต ่าการซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนทีเ่สนอขายชว่ง IPO เงนิลงทุนจากกองทุนตน้ทางทีถู่ก Redemption 
Gate อาจมมีลูคา่ต ่ากวา่มลูคา่ขัน้ต ่าการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง หรอือาจถกูเลือ่นไปจนสิน้สดุ
ชว่งเวลา IPO ซึง่อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

- ในกรณีทีเ่ป็นวันหยดุท าการของกองทนุปลายทาง เงนิลงทนุในสว่นทีจั่ดสรรใหมอ่าจไม่สามารถสับเปลีย่น
เขา้กองทนุปลายทางได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถสบัเปลีย่นเขา้กองทุนปลายทางได ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธยิกเลกิรายการหรอื
น าเงนิลงทนุดังกลา่วช าระคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยการโอนเขา้บัญชธีนาคาร หรอืออกเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่
จ่ายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนสว่นทีเ่หลอืไดต้าม
ดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธกิ าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน หรอืมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลอืในบัญชขัีน้ต ่านอ้ยกว่าทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนได ้เพือ่รองรับการก าหนดเพดานการขายคนืหน่วย
ลงทนุ (Redemption Gate) โดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัท
จัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทนุปลายทางสามารถก าหนดขอ้จ ากัดเพดานการขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption gate) ได ้(ถา้ม)ี 

ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอียดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทุนปลายทางในกรณีที่กองทุน
ปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องขา้งตน้ หรือมีการ
เปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืดังกล่าวตามทีก่องทุนปลายทาง
ก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงือ่นไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืทีแ่ตกตา่งไปจากเครือ่งมอื
ของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่ง
ไดต้ามดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องมากกว่าหนึง่
เครื่องมือเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะอยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน 
ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ก าหนด 

- การไม่ขายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าส ัง่ทีร่บัไวห้รอืจะหยุดรบัค าส ัง่ซือ้หรอืค าส ัง่ขาย
คนืหนว่ยลงทนุ (suspension of dealings) 

บรษิทัจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนนิการไดส้งูสดุไมเ่กนิ (วนัท าการ) : 1 

เวน้แต่จะไดรั้บการผอ่นผันเวลาดังกล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มี
ความเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่า จ าเป็นตอ้งระงับการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ก าหนด 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะไม่ขายหรอืไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ทีรั่บไวแ้ลว้หรอืจะหยดุรับค าสัง่ซือ้
หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตอุืน่ใดดังตอ่ไปน้ี ซึง่ไม่เกนิกว่ากรณีที่
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยก์ าหนด 
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1. เป็นการไมข่ายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
แกผู่ล้งทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังน้ี 

(ก) บรษัิทจัดการกองทุนรวมมเีหตุอันควรสงสัยว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกับการกระท าอย่างใด
อยา่งหนึง่ดังน้ี 

(1) การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 

(3) การกระท าที่เป็นการปฏิบัตติามค าสั่งเกี่ยวกับการยดึหรืออายัดทรัพย์สนิโดยบุคคลผูม้ีอ านาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้ักลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับ
ลกูคา้ไดใ้นสาระส าคัญ 

2.อยู่ในระหวา่งด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใตก้าร
จัดการของตนอันเน่ืองมาจากการที่บรษัิทจัดการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพียงพอของ
เงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทนุ
ของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุรวม การจัดการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย์
และการคา้หลักทรัพย ์และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ัดการเงนิทนุสญัญา
ซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 3 วันท าการ 

5) ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(SSF) 

- เครือ่งมอืการก าหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

คา่ธรรมเนยีมการขายคนืทีไ่มเ่ป็นไปตามปรมิาณหรอืระยะเวลาทีก่ าหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทุนปลายทางมกีารใช ้liquidity fee บรษัิทจัดการจะ
พจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนปลายทางสามารถเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายคนืทีไ่ม่เป็นไปตามปรมิาณหรอืระยะเวลาทีก่ าหนด 
(liquidity fee) ได(้ถา้ม)ี 

ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องขา้งตน้ 
หรือมกีารเปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพจิารณาใชเ้ครื่องมอืดังกล่าวตามทีก่องทุน
ปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจ 

ก าหนดเงือ่นไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืทีแ่ตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึ
อาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิท
จัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องมากกว่าหนึ่งเครื่องมอืเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 
ซึง่จะอยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานทีม่ี
อ านาจอืน่ก าหนด 

การปรบัมูลค่าทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซื้อขายทรพัยส์นิของ
กองทนุรวม (swing pricing) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 
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1. swing factor มีหลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษัิทจัดการก าหนด โดย
พจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุกองทนุ 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการ
ประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

2. การก าหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษัิท
จัดการก าหนด โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุกองทนุ 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการ
ประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกับ Anti-dilution levies – ADL แต่
สามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

4. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษัิทจะด าเนนิการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บจากผูส้นับสนุน
การขายและรับซือ้คนืเทา่ทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดในขณะนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกันไดใ้นแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่
สัดสว่นของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธขิองกองทุน เทยีบกับมูลค่าทรัพยส์นิสทุธทิัง้หมดของกองทุน มี
ค่าเกนิกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน 
ค านวณจากมูลคา่การซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (switch in) 
หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(switch out) 

ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุ
ชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื Swing Pricing ในวัน
ท าการนัน้ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปรับเพิม่หรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจรงิ ไดต้ามที่บรษัิทจัดการ
เห็นสมควร ซึง่จะปรับเพิม่ไมเ่กนิอัตราสงูสดุทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุ
ในวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื swing pricing และบรษัิทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วไปใชใ้น
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การพจิารณาและหรือตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ swing pricing ในวันท าการนัน้ 
ทัง้น้ีบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมเ่ปลีย่นแปลงการด าเนนิการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนนิการหรอืตัดสนิใจไปแลว้
ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวันท าการนัน้ แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วย
ลงทุนทัง้หมดหรือบางสว่นของวันท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงนิไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทุนทีช่ าระ
ดว้ยเช็คทีเ่รยีกเก็บไมไ่ดนั้น้ ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ 

4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนนิการระหว่างการใชเ้ครือ่งมอื เชน่ การยกเลกิ
ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การประกาศใชเ้ครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นตน้ ซึ่งจะอยู่ภายใต ้
หลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ก าหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทุนปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษัิทจัดการ
จะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนปลายทางสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณที่สะทอ้นตน้ทุนในการซื้อขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (swing pricing) ได ้(ถา้ม)ี 

ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอียดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทุนปลายทางในกรณีที่กองทุน
ปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องขา้งตน้ หรือมีการ
เปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืดังกล่าวตามทีก่องทุนปลายทาง
ก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงือ่นไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืทีแ่ตกตา่งไปจากเครือ่งมอื
ของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่ง
ไดต้ามดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องมากกว่าหนึง่
เครื่องมือเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะอยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน 
ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ก าหนด 

ค่าธรรมเนยีมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะพจิารณาเรยีกเก็บ ADLs โดยมหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บรษัิทจัดการก าหนด ซึง่จะอยู่ภายใตก้ฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏบิัตขิองส านักงาน 
ก.ล.ต.และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ ทัง้น้ี การก าหนด ADLs factor 
จะค านงึถงึปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งโดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุกองทนุซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียูแ่ละหรอืสมมตฐิาน
และหรอืการประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พือ่ใหส้ามารถด าเนนิการไดภ้ายในเวลาและ
เงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

2. การก าหนด ADLs threshold มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการ
ก าหนด ซึง่บรษัิทจัดการจะค านงึถงึปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับสภาพคลอ่งของกองทนุ โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆที่
เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ
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3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุกองทนุ 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการ
ประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึง่ บรษัิทจัดการ จะไมใ่ช ้ADLs พรอ้มกับ Swing Pricing แตส่ามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอื
ในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

4. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษัิทจะด าเนนิการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บจากผูส้นับสนุน
การขายและรับซือ้คนืเทา่ทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดในขณะนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดทีส่ัดส่วนของ
มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกับมูลค่าทรัพยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่า 
ADLs threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยทีม่ลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทนุ ค านวณจากมลูคา่
การซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (switch in) หักดว้ยมูลคา่การ
ขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption) และหักดว้ยมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก(switch out) 

ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

3. บรษัิทจัดการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดังตอ่ไปน้ี 

(1) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ มากกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

(2) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ นอ้ยกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออกซึง่
บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดับทีต่า่งกัน 

4. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ ADLs น้ี ADLs ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ากลับเขา้กองทุน อย่างไรก็ตามการใช ้

เครื่องมอืน้ีมวีัตถุประสงคเ์พือ่บรรเทาผลกระทบทางลบทีอ่าจเกดิขึน้กับผูถ้อืหน่วยทีย่ังคงลงทุนในกองทุน
ตอ่ไป เครือ่งมอืนี้ไมไ่ดม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ยา่งใด 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุ
ชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื ADLs ในวันท าการนัน้ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุ
ในวันท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือ ADLs และบรษัิทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใชใ้นการ
พจิารณาและหรือตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น ทัง้น้ีบรษัิท
จัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงการด าเนนิการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนนิการหรอืตัดสนิใจไปแลว้ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือ
บางส่วนของวันท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงนิไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทุนทีช่ าระดว้ยเช็คทีเ่รยีกเก็บ
ไมไ่ดนั้น้ ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ 

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเรยีกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูท้ีท่ ารายการซือ้หน่วยลงทนุ
และสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ หรอืขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก เพยีงฝ่ังใดฝ่ังหนึง่ที่
เกนิ ADLs threshold ทีบ่รษัิทก าหนดไว ้รวมถงึบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาก าหนดอัตราการ
เรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกต่างกันได ้และขอสงวนสทิธทิีจ่ะมขีอ้ก าหนดเพิม่เตมิในการเรยีกเก็บเฉพาะรายทีท่ า
รายการซือ้หน่วยลงทุนและสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ หรือขายคนืหน่วยลงทุนและสับเปลีย่นหน่วยลงทุน
ออกในปรมิาณมากตามแนวทางทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนดได ้
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4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรอืลดอัตรา ADLs ทีเ่รยีกเก็บ ซึง่จะปรับเพิม่ไมเ่กนิอัตราสงูสดุที่
ระบุไวใ้นโครงการโดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการและในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลู
กองทนุรวมหรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

5. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนนิการระหว่างการใชเ้ครือ่งมอื เชน่ การยกเลกิ
ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การประกาศใชเ้ครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นตน้ ซึ่งจะอยู่ภายใต ้
หลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ก าหนด 

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้ADLs บรษัิทจัดการจะพจิารณา
ด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะทอ้นตน้ทุนในการซื้อขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได ้(ถา้ม)ี 

ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องขา้งตน้ 
หรือมกีารเปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพจิารณาใชเ้ครื่องมอืดังกล่าวตามทีก่องทุน
ปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครื่องมอืทีแ่ตกต่างไป
จากเครือ่งมอืของกองทนุปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่ง
สภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่อง
มากกว่าหนึ่งเครื่องมอืเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะอยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่
ส านักงาน ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ก าหนด 

- การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าส ัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการขายคนืหนว่ยลงทนุ (notice period) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทุนปลายทางมกีารใช ้notice period บรษัิทจัดการ
สามารถจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทางได ้

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนปลายทางสามารถก าหนดเงือ่นไขระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่นการขายคนืหน่วยลงทุน (notice 
period) ได ้(ถา้ม)ีผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องขา้งตน้ 
หรือมกีารเปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพจิารณาใชเ้ครื่องมอืดังกล่าวตามทีก่องทุน
ปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครื่องมอืทีแ่ตกต่างไป
จากเครือ่งมอืของกองทนุปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่ง
สภาพคลอ่งไดต้ามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องมากกว่าหนึ่งเครื่องมอืเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 
ซึง่จะอยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานทีม่ี
อ านาจอืน่ก าหนด 

เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุ (redemption gate) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมต่ า่กวา่รอ้ยละ : 5.00 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมเ่กนิ : 7 วันท าการ 

ในทกุรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะก าหนด Gate period ตามรายละเอยีดวธิกีารค านวณทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และ/หรือ 
เมือ่บรษัิทจัดการกองทนุพจิารณาเห็นสมควร 
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2. ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณี
ดังกล่าว Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที ่สัดสว่นของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน เทยีบกับ มูลค่าทรัพยส์นิสทุธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเท่ากับหรอืมากกว่า Gate threshold ที่
บรษัิทจัดการก าหนด โดยที่มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจาก มูลค่าการซือ้หน่วย
ลงทนุ (subscription) บวก มลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (switch in) หักดว้ยมลูคา่การขายคนืหน่วย
ลงทนุ (redemption) และหักดว้ยมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (switch out) 

3. บรษัิทจัดการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลีย่ตาม
สดัสว่น (pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก ณ วันทีใ่ช ้Redemption Gate
ส าหรับค าสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออกสว่นทีเ่หลอื บรษัิทจัดการจะน าไปท ารายการในวันท า
การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุถัดไป รวมกับค าสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออกใหม่ตามสดัสว่น (pro-
rata basis) โดยไมม่กีารจัดล าดับกอ่น-หลังของค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

4. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกตา่งกันได ้แต่ 
Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่
ระบไุวใ้นโครงการ 

5. บรษัิทจัดการจะท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ วันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี เวน้แต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเกนิกวา่ Redemption Gate 
ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบเมือ่มกีารใช ้Redemption gate โดยไมช่กัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื Redemption Gate น้ี บรษัิทจัดการอาจใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความ
เสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

8. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษัิทจะด าเนนิการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บจากผูส้นับสนุน
การขายและรับซือ้คนืเทา่ทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดในขณะนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. Redemption Gate ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกต ิหรือประเมนิว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกต ิโดยบรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate 
threshold ได ้โดยพจิารณาปัจจัยตา่ง ๆ ดังตอ่ไปน้ี 

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกต ิหรือประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคลอ้งกับ
ปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

4) เกดิการไถถ่อนผดิปกต ิ

5) เกดิการไถถ่อนมากกวา่ Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้

6) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุกองทนุ 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บรษัิทจัดการเห็นสมควร 
โดยจะปรับลดไมต่ ่ากวา่ Redemption Gate ขัน้ต ่าทีร่ะบใุนโครงการ ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไป
ตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption 
Gate ทีป่ระกาศใช ้

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนนิการระหวา่งการท า Redemption Gate ไดแ้ก ่
การยกเลกิ Redemption Gate กอ่นระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครือ่งมอือืน่แทน Redemption Gate เป็นตน้ 
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(ถา้ม)ี ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในสว่นทีเ่หลอืได ้บรษัิทจัดการอาจพจิารณา
ยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดย
ไมช่กัชา้ 

4. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุ
ชนิดมาใชใ้นการพจิารณาและหรือตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate 
ในวันท าการนัน้ 

5. การขายคนืหน่วยลงทุน เมือ่กองทุนมกีารก าหนด Redemption Gate เงนิลงทุนในส่วนทีร่อการจัดสรร
ใหม ่อาจเกดิกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุลดต า่ลง จนท าใหเ้งนิลงทนุทีเ่หลอือยูใ่นกองทนุต ่ากวา่มลูคา่คงเหลอื
ขัน้ต ่าของกองทนุ อาจท าใหจ้ านวนเงนิลงทนุคงเหลอืดังกลา่วถกูขายคนืออกมาดว้ย 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการก าหนด 
Redemption Gate อาจเกดิกรณีดังน้ี 

- หากเกดิกรณีเงินลงทุนจากกองทุนตน้ทางถูก Redemption Gate จนลดต ่าลงกว่ามูลค่าขัน้ต ่าการซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนทีเ่สนอขายชว่ง IPO เงนิลงทุนจากกองทุนตน้ทางทีถู่ก Redemption 
Gate อาจมมีลูคา่ต ่ากวา่มลูคา่ขัน้ต ่าการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง หรอือาจถกูเลือ่นไปจนสิน้สดุ
ชว่งเวลา IPO ซึง่อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

- ในกรณีทีเ่ป็นวันหยดุท าการของกองทนุปลายทาง เงนิลงทนุในสว่นทีจั่ดสรรใหมอ่าจไม่สามารถสับเปลีย่น
เขา้กองทนุปลายทางได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถสบัเปลีย่นเขา้กองทุนปลายทางได ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธยิกเลกิรายการหรอื
น าเงนิลงทนุดังกลา่วช าระคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยการโอนเขา้บัญชธีนาคาร หรอืออกเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่
จ่ายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนสว่นทีเ่หลอืไดต้าม
ดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธกิ าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน หรอืมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลอืในบัญชขัีน้ต ่านอ้ยกว่าทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนได ้เพือ่รองรับการก าหนดเพดานการขายคนืหน่วย
ลงทนุ (Redemption Gate) โดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัท
จัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทนุปลายทางสามารถก าหนดขอ้จ ากัดเพดานการขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption gate) ได ้(ถา้ม)ี 

ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอียดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทุนปลายทางในกรณีที่กองทุน
ปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องขา้งตน้ หรือมีการ
เปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืดังกล่าวตามทีก่องทุนปลายทาง
ก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงือ่นไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืทีแ่ตกตา่งไปจากเครือ่งมอื
ของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่ง
ไดต้ามดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องมากกว่าหนึง่
เครื่องมือเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะอยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน 
ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ก าหนด 

- การไม่ขายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าส ัง่ทีร่บัไวห้รอืจะหยุดรบัค าส ัง่ซือ้หรอืค าส ัง่ขาย
คนืหนว่ยลงทนุ (suspension of dealings) 

บรษิทัจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนนิการไดส้งูสดุไมเ่กนิ (วนัท าการ) : 1 

เวน้แต่จะไดรั้บการผอ่นผันเวลาดังกล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มี
ความเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่า จ าเป็นตอ้งระงับการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ก าหนด 



กองทนุเปิดไทยพาณิชยโ์กลบอล บอนด ์

65 
 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะไม่ขายหรอืไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ทีรั่บไวแ้ลว้หรอืจะหยดุรับค าสัง่ซือ้
หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตอุืน่ใดดังตอ่ไปน้ี ซึง่ไม่เกนิกว่ากรณีที่
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยก์ าหนด 

1. เป็นการไมข่ายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
แกผู่ล้งทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังน้ี 

(ก) บรษัิทจัดการกองทุนรวมมเีหตุอันควรสงสัยว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกับการกระท าอย่างใด
อยา่งหนึง่ดังน้ี 

(1) การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 

(3) การกระท าที่เป็นการปฏิบัตติามค าสั่งเกี่ยวกับการยดึหรืออายัดทรัพย์สนิโดยบุคคลผูม้ีอ านาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้ักลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับ
ลกูคา้ไดใ้นสาระส าคัญ 

2.อยู่ในระหวา่งด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใตก้าร
จัดการของตนอันเน่ืองมาจากการที่บรษัิทจัดการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพียงพอของ
เงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทนุ
ของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุรวม การจัดการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย์
และการคา้หลักทรัพย ์และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ัดการเงนิทนุสญัญา
ซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 3 วันท าการ 

6) ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(IN) 

- เครือ่งมอืการก าหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

คา่ธรรมเนยีมการขายคนืทีไ่มเ่ป็นไปตามปรมิาณหรอืระยะเวลาทีก่ าหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทุนปลายทางมกีารใช ้liquidity fee บรษัิทจัดการจะ
พจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนปลายทางสามารถเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายคนืทีไ่ม่เป็นไปตามปรมิาณหรอืระยะเวลาทีก่ าหนด 
(liquidity fee) ได(้ถา้ม)ี 

ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องขา้งตน้ 
หรือมกีารเปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพจิารณาใชเ้ครื่องมอืดังกล่าวตามทีก่องทุน
ปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจ 

ก าหนดเงือ่นไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืทีแ่ตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึ
อาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิท
จัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องมากกว่าหนึ่งเครื่องมอืเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 
ซึง่จะอยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานทีม่ี
อ านาจอืน่ก าหนด 

การปรบัมูลค่าทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซื้อขายทรพัยส์นิของ
กองทนุรวม (swing pricing) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Partial swing pricing 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. swing factor มีหลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษัิทจัดการก าหนด โดย
พจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุกองทนุ 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการ
ประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

2. การก าหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษัิท
จัดการก าหนด โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุกองทนุ 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการ
ประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกับ Anti-dilution levies – ADL แต่
สามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

4. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษัิทจะด าเนนิการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บจากผูส้นับสนุน
การขายและรับซือ้คนืเทา่ทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดในขณะนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกันไดใ้นแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่
สัดสว่นของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธขิองกองทุน เทยีบกับมูลค่าทรัพยส์นิสทุธทิัง้หมดของกองทุน มี
ค่าเกนิกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน 
ค านวณจากมูลคา่การซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (switch in) 
หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(switch out) 

ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุ
ชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื Swing Pricing ในวัน
ท าการนัน้ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปรับเพิม่หรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจรงิ ไดต้ามที่บรษัิทจัดการ
เห็นสมควร ซึง่จะปรับเพิม่ไมเ่กนิอัตราสงูสดุทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 
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3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุ
ในวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื swing pricing และบรษัิทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วไปใชใ้น
การพจิารณาและหรือตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ swing pricing ในวันท าการนัน้ 
ทัง้น้ีบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมเ่ปลีย่นแปลงการด าเนนิการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนนิการหรอืตัดสนิใจไปแลว้
ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวันท าการนัน้ แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วย
ลงทุนทัง้หมดหรือบางสว่นของวันท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงนิไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทุนทีช่ าระ
ดว้ยเช็คทีเ่รยีกเก็บไมไ่ดนั้น้ ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ 

4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนนิการระหว่างการใชเ้ครือ่งมอื เชน่ การยกเลกิ
ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การประกาศใชเ้ครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นตน้ ซึ่งจะอยู่ภายใต ้
หลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ก าหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทุนปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษัิทจัดการ
จะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนปลายทางสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณที่สะทอ้นตน้ทุนในการซื้อขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (swing pricing) ได ้(ถา้ม)ี 

ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอียดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทุนปลายทางในกรณีที่กองทุน
ปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องขา้งตน้ หรือมีการ
เปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืดังกล่าวตามทีก่องทุนปลายทาง
ก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงือ่นไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืทีแ่ตกตา่งไปจากเครือ่งมอื
ของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่ง
ไดต้ามดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องมากกว่าหนึง่
เครื่องมือเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะอยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน 
ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ก าหนด 

ค่าธรรมเนยีมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะพจิารณาเรยีกเก็บ ADLs โดยมหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บรษัิทจัดการก าหนด ซึง่จะอยู่ภายใตก้ฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏบิัตขิองส านักงาน 
ก.ล.ต.และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ ทัง้น้ี การก าหนด ADLs factor 
จะค านงึถงึปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งโดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุกองทนุซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียูแ่ละหรอืสมมตฐิาน
และหรอืการประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พือ่ใหส้ามารถด าเนนิการไดภ้ายในเวลาและ
เงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

2. การก าหนด ADLs threshold มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการ
ก าหนด ซึง่บรษัิทจัดการจะค านงึถงึปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับสภาพคลอ่งของกองทนุ โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆที่
เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่
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1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุกองทนุ 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการ
ประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึง่ บรษัิทจัดการ จะไมใ่ช ้ADLs พรอ้มกับ Swing Pricing แตส่ามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอื
ในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

4. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษัิทจะด าเนนิการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บจากผูส้นับสนุน
การขายและรับซือ้คนืเทา่ทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดในขณะนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดทีส่ัดส่วนของ
มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกับมูลค่าทรัพยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่า 
ADLs threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยทีม่ลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทนุ ค านวณจากมลูคา่
การซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (switch in) หักดว้ยมูลคา่การ
ขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption) และหักดว้ยมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก(switch out) 

ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

3. บรษัิทจัดการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดังตอ่ไปน้ี 

(1) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ มากกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

(2) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ นอ้ยกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออกซึง่
บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดับทีต่า่งกัน 

4. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ ADLs น้ี ADLs ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ากลับเขา้กองทุน อย่างไรก็ตามการใช ้

เครื่องมอืน้ีมวีัตถุประสงคเ์พือ่บรรเทาผลกระทบทางลบทีอ่าจเกดิขึน้กับผูถ้อืหน่วยทีย่ังคงลงทุนในกองทุน
ตอ่ไป เครือ่งมอืนี้ไมไ่ดม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ยา่งใด 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุ
ชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื ADLs ในวันท าการนัน้ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุ
ในวันท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือ ADLs และบรษัิทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใชใ้นการ
พจิารณาและหรือตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น ทัง้น้ีบรษัิท
จัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงการด าเนนิการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนนิการหรอืตัดสนิใจไปแลว้ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือ
บางส่วนของวันท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงนิไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทุนทีช่ าระดว้ยเช็คทีเ่รยีกเก็บ
ไมไ่ดนั้น้ ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ 

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเรยีกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูท้ีท่ ารายการซือ้หน่วยลงทนุ
และสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ หรอืขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก เพยีงฝ่ังใดฝ่ังหนึง่ที่
เกนิ ADLs threshold ทีบ่รษัิทก าหนดไว ้รวมถงึบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาก าหนดอัตราการ
เรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกต่างกันได ้และขอสงวนสทิธทิีจ่ะมขีอ้ก าหนดเพิม่เตมิในการเรยีกเก็บเฉพาะรายทีท่ า
รายการซือ้หน่วยลงทุนและสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ หรือขายคนืหน่วยลงทุนและสับเปลีย่นหน่วยลงทุน
ออกในปรมิาณมากตามแนวทางทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนดได ้
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4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรอืลดอัตรา ADLs ทีเ่รยีกเก็บ ซึง่จะปรับเพิม่ไมเ่กนิอัตราสงูสดุที่
ระบุไวใ้นโครงการโดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการและในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลู
กองทนุรวมหรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

5. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนนิการระหว่างการใชเ้ครือ่งมอื เชน่ การยกเลกิ
ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การประกาศใชเ้ครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นตน้ ซึ่งจะอยู่ภายใต ้
หลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ก าหนด 

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้ADLs บรษัิทจัดการจะพจิารณา
ด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะทอ้นตน้ทุนในการซื้อขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได ้(ถา้ม)ี 

ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องขา้งตน้ 
หรือมกีารเปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพจิารณาใชเ้ครื่องมอืดังกล่าวตามทีก่องทุน
ปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครื่องมอืทีแ่ตกต่างไป
จากเครือ่งมอืของกองทนุปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่ง
สภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่อง
มากกว่าหนึ่งเครื่องมอืเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะอยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่
ส านักงาน ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ก าหนด 

- การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าส ัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการขายคนืหนว่ยลงทนุ (notice period) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทุนปลายทางมกีารใช ้notice period บรษัิทจัดการ
สามารถจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทางได ้

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนปลายทางสามารถก าหนดเงือ่นไขระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่นการขายคนืหน่วยลงทุน (notice 
period) ได ้(ถา้ม)ีผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องขา้งตน้ 
หรือมกีารเปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพจิารณาใชเ้ครื่องมอืดังกล่าวตามทีก่องทุน
ปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครื่องมอืทีแ่ตกต่างไป
จากเครือ่งมอืของกองทนุปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่ง
สภาพคลอ่งไดต้ามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องมากกว่าหนึ่งเครื่องมอืเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 
ซึง่จะอยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานทีม่ี
อ านาจอืน่ก าหนด 

เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุ (redemption gate) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมต่ า่กวา่รอ้ยละ : 5.00 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมเ่กนิ : 7 วันท าการ 

ในทกุรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะก าหนด Gate period ตามรายละเอยีดวธิกีารค านวณทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และ/หรือ 
เมือ่บรษัิทจัดการกองทนุพจิารณาเห็นสมควร 
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2. ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณี
ดังกล่าว Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที ่สัดสว่นของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน เทยีบกับ มูลค่าทรัพยส์นิสทุธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเท่ากับหรอืมากกว่า Gate threshold ที่
บรษัิทจัดการก าหนด โดยที่มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจาก มูลค่าการซือ้หน่วย
ลงทนุ (subscription) บวก มลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (switch in) หักดว้ยมลูคา่การขายคนืหน่วย
ลงทนุ (redemption) และหักดว้ยมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (switch out) 

3. บรษัิทจัดการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลีย่ตาม
สดัสว่น (pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก ณ วันทีใ่ช ้Redemption Gate
ส าหรับค าสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออกสว่นทีเ่หลอื บรษัิทจัดการจะน าไปท ารายการในวันท า
การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุถัดไป รวมกับค าสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออกใหม่ตามสดัสว่น (pro-
rata basis) โดยไมม่กีารจัดล าดับกอ่น-หลังของค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

4. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกตา่งกันได ้แต่ 
Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่
ระบไุวใ้นโครงการ 

5. บรษัิทจัดการจะท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ วันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี เวน้แต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเกนิกวา่ Redemption Gate 
ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบเมือ่มกีารใช ้Redemption gate โดยไมช่กัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื Redemption Gate น้ี บรษัิทจัดการอาจใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความ
เสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

8. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษัิทจะด าเนนิการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บจากผูส้นับสนุน
การขายและรับซือ้คนืเทา่ทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดในขณะนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. Redemption Gate ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกต ิหรือประเมนิว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกต ิโดยบรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate 
threshold ได ้โดยพจิารณาปัจจัยตา่ง ๆ ดังตอ่ไปน้ี 

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกต ิหรือประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคลอ้งกับ
ปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

4) เกดิการไถถ่อนผดิปกต ิ

5) เกดิการไถถ่อนมากกวา่ Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้

6) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุกองทนุ 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บรษัิทจัดการเห็นสมควร 
โดยจะปรับลดไมต่ ่ากวา่ Redemption Gate ขัน้ต ่าทีร่ะบใุนโครงการ ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไป
ตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption 
Gate ทีป่ระกาศใช ้

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนนิการระหวา่งการท า Redemption Gate ไดแ้ก ่
การยกเลกิ Redemption Gate กอ่นระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครือ่งมอือืน่แทน Redemption Gate เป็นตน้ 
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(ถา้ม)ี ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในสว่นทีเ่หลอืได ้บรษัิทจัดการอาจพจิารณา
ยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดย
ไมช่กัชา้ 

4. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุ
ชนิดมาใชใ้นการพจิารณาและหรือตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate 
ในวันท าการนัน้ 

5. การขายคนืหน่วยลงทุน เมือ่กองทุนมกีารก าหนด Redemption Gate เงนิลงทุนในส่วนทีร่อการจัดสรร
ใหม ่อาจเกดิกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุลดต า่ลง จนท าใหเ้งนิลงทนุทีเ่หลอือยูใ่นกองทนุต ่ากวา่มลูคา่คงเหลอื
ขัน้ต ่าของกองทนุ อาจท าใหจ้ านวนเงนิลงทนุคงเหลอืดังกลา่วถกูขายคนืออกมาดว้ย 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการก าหนด 
Redemption Gate อาจเกดิกรณีดังน้ี 

- หากเกดิกรณีเงินลงทุนจากกองทุนตน้ทางถูก Redemption Gate จนลดต ่าลงกว่ามูลค่าขัน้ต ่าการซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนทีเ่สนอขายชว่ง IPO เงนิลงทุนจากกองทุนตน้ทางทีถู่ก Redemption 
Gate อาจมมีลูคา่ต ่ากวา่มลูคา่ขัน้ต ่าการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง หรอือาจถกูเลือ่นไปจนสิน้สดุ
ชว่งเวลา IPO ซึง่อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

- ในกรณีทีเ่ป็นวันหยดุท าการของกองทนุปลายทาง เงนิลงทนุในสว่นทีจั่ดสรรใหมอ่าจไม่สามารถสับเปลีย่น
เขา้กองทนุปลายทางได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถสบัเปลีย่นเขา้กองทุนปลายทางได ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธยิกเลกิรายการหรอื
น าเงนิลงทนุดังกลา่วช าระคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยการโอนเขา้บัญชธีนาคาร หรอืออกเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่
จ่ายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนสว่นทีเ่หลอืไดต้าม
ดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธกิ าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน หรอืมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลอืในบัญชขัีน้ต ่านอ้ยกว่าทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนได ้เพือ่รองรับการก าหนดเพดานการขายคนืหน่วย
ลงทนุ (Redemption Gate) โดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัท
จัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทนุปลายทางสามารถก าหนดขอ้จ ากัดเพดานการขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption gate) ได ้(ถา้ม)ี 

ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอียดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทุนปลายทางในกรณีที่กองทุน
ปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องขา้งตน้ หรือมีการ
เปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืดังกล่าวตามทีก่องทุนปลายทาง
ก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงือ่นไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืทีแ่ตกตา่งไปจากเครือ่งมอื
ของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่ง
ไดต้ามดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องมากกว่าหนึง่
เครื่องมือเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะอยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน 
ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ก าหนด 

- การไม่ขายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าส ัง่ทีร่บัไวห้รอืจะหยุดรบัค าส ัง่ซือ้หรอืค าส ัง่ขาย
คนืหนว่ยลงทนุ (suspension of dealings) 

บรษิทัจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนนิการไดส้งูสดุไมเ่กนิ (วนัท าการ) : 1 

เวน้แต่จะไดรั้บการผอ่นผันเวลาดังกล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มี
ความเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่า จ าเป็นตอ้งระงับการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ก าหนด 
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บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะไม่ขายหรอืไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ทีรั่บไวแ้ลว้หรอืจะหยดุรับค าสัง่ซือ้
หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตอุืน่ใดดังตอ่ไปน้ี ซึง่ไม่เกนิกว่ากรณีที่
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยก์ าหนด 

1. เป็นการไมข่ายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
แกผู่ล้งทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังน้ี 

(ก) บรษัิทจัดการกองทุนรวมมเีหตุอันควรสงสัยว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกับการกระท าอย่างใด
อยา่งหนึง่ดังน้ี 

(1) การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 

(3) การกระท าที่เป็นการปฏิบัตติามค าสั่งเกี่ยวกับการยดึหรืออายัดทรัพย์สนิโดยบุคคลผูม้ีอ านาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้ักลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับ
ลกูคา้ไดใ้นสาระส าคัญ 

2.อยู่ในระหวา่งด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใตก้าร
จัดการของตนอันเน่ืองมาจากการที่บรษัิทจัดการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพียงพอของ
เงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทนุ
ของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุรวม การจัดการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย์
และการคา้หลักทรัพย ์และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ัดการเงนิทนุสญัญา
ซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 3 วันท าการ 

7) ชือ่ยอ่ : SCBGLOB(SSFA) 

- เครือ่งมอืการก าหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

คา่ธรรมเนยีมการขายคนืทีไ่มเ่ป็นไปตามปรมิาณหรอืระยะเวลาทีก่ าหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทุนปลายทางมกีารใช ้liquidity fee บรษัิทจัดการจะ
พจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนปลายทางสามารถเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายคนืทีไ่ม่เป็นไปตามปรมิาณหรอืระยะเวลาทีก่ าหนด 
(liquidity fee) ได(้ถา้ม)ี 

ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องขา้งตน้ 
หรือมกีารเปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพจิารณาใชเ้ครื่องมอืดังกล่าวตามทีก่องทุน
ปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจ 

ก าหนดเงือ่นไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืทีแ่ตกต่างไปจากเครือ่งมอืของกองทุนปลายทางรวมถงึ
อาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิท
จัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องมากกว่าหนึ่งเครื่องมอืเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 
ซึง่จะอยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานทีม่ี
อ านาจอืน่ก าหนด 

การปรบัมูลค่าทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซื้อขายทรพัยส์นิของ
กองทนุรวม (swing pricing) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Partial swing pricing 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. swing factor มีหลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษัิทจัดการก าหนด โดย
พจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุกองทนุ 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการ
ประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

2. การก าหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษัิท
จัดการก าหนด โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุกองทนุ 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการ
ประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกับ Anti-dilution levies – ADL แต่
สามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

4. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษัิทจะด าเนนิการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บจากผูส้นับสนุน
การขายและรับซือ้คนืเทา่ทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดในขณะนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกันไดใ้นแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที่
สัดสว่นของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธขิองกองทุน เทยีบกับมูลค่าทรัพยส์นิสทุธทิัง้หมดของกองทุน มี
ค่าเกนิกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน 
ค านวณจากมูลคา่การซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (switch in) 
หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(switch out) 

ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุ
ชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื Swing Pricing ในวัน
ท าการนัน้ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปรับเพิม่หรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจรงิ ไดต้ามที่บรษัิทจัดการ
เห็นสมควร ซึง่จะปรับเพิม่ไมเ่กนิอัตราสงูสดุทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 
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3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุ
ในวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื swing pricing และบรษัิทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วไปใชใ้น
การพจิารณาและหรือตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ swing pricing ในวันท าการนัน้ 
ทัง้น้ีบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมเ่ปลีย่นแปลงการด าเนนิการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนนิการหรอืตัดสนิใจไปแลว้
ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวันท าการนัน้ แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วย
ลงทุนทัง้หมดหรือบางสว่นของวันท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงนิไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทุนทีช่ าระ
ดว้ยเช็คทีเ่รยีกเก็บไมไ่ดนั้น้ ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ 

4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนนิการระหว่างการใชเ้ครือ่งมอื เชน่ การยกเลกิ
ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การประกาศใชเ้ครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นตน้ ซึ่งจะอยู่ภายใต ้
หลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ก าหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทุนปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษัิทจัดการ
จะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนปลายทางสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณที่สะทอ้นตน้ทุนในการซื้อขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (swing pricing) ได ้(ถา้ม)ี 

ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอียดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทุนปลายทางในกรณีที่กองทุน
ปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องขา้งตน้ หรือมีการ
เปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืดังกล่าวตามทีก่องทุนปลายทาง
ก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงือ่นไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืทีแ่ตกตา่งไปจากเครือ่งมอื
ของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่ง
ไดต้ามดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องมากกว่าหนึง่
เครื่องมือเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะอยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน 
ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ก าหนด 

ค่าธรรมเนยีมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะพจิารณาเรยีกเก็บ ADLs โดยมหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บรษัิทจัดการก าหนด ซึง่จะอยู่ภายใตก้ฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏบิัตขิองส านักงาน 
ก.ล.ต.และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ ทัง้น้ี การก าหนด ADLs factor 
จะค านงึถงึปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งโดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุกองทนุซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียูแ่ละหรอืสมมตฐิาน
และหรอืการประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พือ่ใหส้ามารถด าเนนิการไดภ้ายในเวลาและ
เงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

2. การก าหนด ADLs threshold มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการ
ก าหนด ซึง่บรษัิทจัดการจะค านงึถงึปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับสภาพคลอ่งของกองทนุ โดยพจิารณาปัจจัยตา่งๆที่
เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่
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1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิ

4) หรอืประเมนิวา่สภาพคลอ่งของกองทนุรวมจะไมส่อดคลอ้งกับปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

5) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุกองทนุ 

ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการ
ประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึง่ บรษัิทจัดการ จะไมใ่ช ้ADLs พรอ้มกับ Swing Pricing แตส่ามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอื
ในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

4. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษัิทจะด าเนนิการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บจากผูส้นับสนุน
การขายและรับซือ้คนืเทา่ทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดในขณะนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดทีส่ัดส่วนของ
มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกับมูลค่าทรัพยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่า 
ADLs threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยทีม่ลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทนุ ค านวณจากมลูคา่
การซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (switch in) หักดว้ยมูลคา่การ
ขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption) และหักดว้ยมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก(switch out) 

ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

3. บรษัิทจัดการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดังตอ่ไปน้ี 

(1) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ มากกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

(2) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้ นอ้ยกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออกซึง่
บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดับทีต่า่งกัน 

4. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ ADLs น้ี ADLs ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ากลับเขา้กองทุน อย่างไรก็ตามการใช ้

เครื่องมอืน้ีมวีัตถุประสงคเ์พือ่บรรเทาผลกระทบทางลบทีอ่าจเกดิขึน้กับผูถ้อืหน่วยทีย่ังคงลงทุนในกองทุน
ตอ่ไป เครือ่งมอืนี้ไมไ่ดม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ยา่งใด 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุ
ชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื ADLs ในวันท าการนัน้ 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุ
ในวันท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือ ADLs และบรษัิทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใชใ้นการ
พจิารณาและหรือตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น ทัง้น้ีบรษัิท
จัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงการด าเนนิการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนนิการหรอืตัดสนิใจไปแลว้ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือ
บางส่วนของวันท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงนิไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทุนทีช่ าระดว้ยเช็คทีเ่รยีกเก็บ
ไมไ่ดนั้น้ ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ 

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเรยีกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูท้ีท่ ารายการซือ้หน่วยลงทนุ
และสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ หรอืขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก เพยีงฝ่ังใดฝ่ังหนึง่ที่
เกนิ ADLs threshold ทีบ่รษัิทก าหนดไว ้รวมถงึบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาก าหนดอัตราการ
เรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกต่างกันได ้และขอสงวนสทิธทิีจ่ะมขีอ้ก าหนดเพิม่เตมิในการเรยีกเก็บเฉพาะรายทีท่ า
รายการซือ้หน่วยลงทุนและสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ หรือขายคนืหน่วยลงทุนและสับเปลีย่นหน่วยลงทุน
ออกในปรมิาณมากตามแนวทางทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนดได ้
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4. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรอืลดอัตรา ADLs ทีเ่รยีกเก็บ ซึง่จะปรับเพิม่ไมเ่กนิอัตราสงูสดุที่
ระบุไวใ้นโครงการโดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการและในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลู
กองทนุรวมหรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

5. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนนิการระหว่างการใชเ้ครือ่งมอื เชน่ การยกเลกิ
ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การประกาศใชเ้ครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นตน้ ซึ่งจะอยู่ภายใต ้
หลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ก าหนด 

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้ADLs บรษัิทจัดการจะพจิารณา
ด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะทอ้นตน้ทุนในการซื้อขาย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได ้(ถา้ม)ี 

ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องขา้งตน้ 
หรือมกีารเปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพจิารณาใชเ้ครื่องมอืดังกล่าวตามทีก่องทุน
ปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครื่องมอืทีแ่ตกต่างไป
จากเครือ่งมอืของกองทนุปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่ง
สภาพคล่องไดต้ามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่อง
มากกว่าหนึ่งเครื่องมอืเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะอยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่
ส านักงาน ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ก าหนด 

- การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าส ัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการขายคนืหนว่ยลงทนุ (notice period) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ่กองทุนปลายทางมกีารใช ้notice period บรษัิทจัดการ
สามารถจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทางได ้

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนปลายทางสามารถก าหนดเงือ่นไขระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่นการขายคนืหน่วยลงทุน (notice 
period) ได ้(ถา้ม)ีผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

ในกรณีทีก่องทุนปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิเครื่องมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องขา้งตน้ 
หรือมกีารเปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพจิารณาใชเ้ครื่องมอืดังกล่าวตามทีก่องทุน
ปลายทางก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครื่องมอืทีแ่ตกต่างไป
จากเครือ่งมอืของกองทนุปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่ง
สภาพคลอ่งไดต้ามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

บรหิารความเสีย่งสภาพคล่องมากกว่าหนึ่งเครื่องมอืเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 
ซึง่จะอยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานทีม่ี
อ านาจอืน่ก าหนด 

เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุ (redemption gate) : 

กองทนุรวมท ัว่ไป 

เพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมต่ า่กวา่รอ้ยละ : 5.00 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหนว่ยลงทนุไมเ่กนิ : 7 วันท าการ 

ในทกุรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษัิทจัดการจะก าหนด Gate period ตามรายละเอยีดวธิกีารค านวณทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และ/หรือ 
เมือ่บรษัิทจัดการกองทนุพจิารณาเห็นสมควร 
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2. ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณี
ดังกล่าว Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดที ่สัดสว่นของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน เทยีบกับ มูลค่าทรัพยส์นิสทุธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเท่ากับหรอืมากกว่า Gate threshold ที่
บรษัิทจัดการก าหนด โดยที่มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจาก มูลค่าการซือ้หน่วย
ลงทนุ (subscription) บวก มลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (switch in) หักดว้ยมลูคา่การขายคนืหน่วย
ลงทนุ (redemption) และหักดว้ยมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (switch out) 

3. บรษัิทจัดการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลีย่ตาม
สดัสว่น (pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก ณ วันทีใ่ช ้Redemption Gate
ส าหรับค าสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออกสว่นทีเ่หลอื บรษัิทจัดการจะน าไปท ารายการในวันท า
การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุถัดไป รวมกับค าสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออกใหม่ตามสดัสว่น (pro-
rata basis) โดยไมม่กีารจัดล าดับกอ่น-หลังของค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

4. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกตา่งกันได ้แต่ 
Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่
ระบไุวใ้นโครงการ 

5. บรษัิทจัดการจะท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ วันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี เวน้แต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเกนิกวา่ Redemption Gate 
ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบเมือ่มกีารใช ้Redemption gate โดยไมช่กัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื Redemption Gate น้ี บรษัิทจัดการอาจใชร่้วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความ
เสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้

8. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษัิทจะด าเนนิการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บจากผูส้นับสนุน
การขายและรับซือ้คนืเทา่ทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากัดในขณะนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. Redemption Gate ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ี 

2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกต ิหรือประเมนิว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกต ิโดยบรษัิทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate 
threshold ได ้โดยพจิารณาปัจจัยตา่ง ๆ ดังตอ่ไปน้ี 

1) มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ 

2) สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิ

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกต ิหรือประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคลอ้งกับ
ปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม 

4) เกดิการไถถ่อนผดิปกต ิ

5) เกดิการไถถ่อนมากกวา่ Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้

6) หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ เชน่ ตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุกองทนุ 

ขอ้สงวนสทิธ ิ

1. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บรษัิทจัดการเห็นสมควร 
โดยจะปรับลดไมต่ ่ากวา่ Redemption Gate ขัน้ต ่าทีร่ะบใุนโครงการ ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไป
ตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทุนหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption 
Gate ทีป่ระกาศใช ้

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนนิการระหวา่งการท า Redemption Gate ไดแ้ก ่
การยกเลกิ Redemption Gate กอ่นระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครือ่งมอือืน่แทน Redemption Gate เป็นตน้ 
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(ถา้ม)ี ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในสว่นทีเ่หลอืได ้บรษัิทจัดการอาจพจิารณา
ยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดย
ไมช่กัชา้ 

4. ในกรณีทีก่องทุนมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุ
ชนิดมาใชใ้นการพจิารณาและหรือตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate 
ในวันท าการนัน้ 

5. การขายคนืหน่วยลงทุน เมือ่กองทุนมกีารก าหนด Redemption Gate เงนิลงทุนในส่วนทีร่อการจัดสรร
ใหม ่อาจเกดิกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุลดต า่ลง จนท าใหเ้งนิลงทนุทีเ่หลอือยูใ่นกองทนุต ่ากวา่มลูคา่คงเหลอื
ขัน้ต ่าของกองทนุ อาจท าใหจ้ านวนเงนิลงทนุคงเหลอืดังกลา่วถกูขายคนืออกมาดว้ย 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการก าหนด 
Redemption Gate อาจเกดิกรณีดังน้ี 

- หากเกดิกรณีเงินลงทุนจากกองทุนตน้ทางถูก Redemption Gate จนลดต ่าลงกว่ามูลค่าขัน้ต ่าการซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนทีเ่สนอขายชว่ง IPO เงนิลงทุนจากกองทุนตน้ทางทีถู่ก Redemption 
Gate อาจมมีลูคา่ต ่ากวา่มลูคา่ขัน้ต ่าการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง หรอือาจถกูเลือ่นไปจนสิน้สดุ
ชว่งเวลา IPO ซึง่อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถลงทนุในกองทนุปลายทางได ้

- ในกรณีทีเ่ป็นวันหยดุท าการของกองทนุปลายทาง เงนิลงทนุในสว่นทีจั่ดสรรใหมอ่าจไม่สามารถสับเปลีย่น
เขา้กองทนุปลายทางได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถสบัเปลีย่นเขา้กองทุนปลายทางได ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธยิกเลกิรายการหรอื
น าเงนิลงทนุดังกลา่วช าระคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยการโอนเขา้บัญชธีนาคาร หรอืออกเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่
จ่ายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนสว่นทีเ่หลอืไดต้าม
ดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธกิ าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน หรอืมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลอืในบัญชขัีน้ต ่านอ้ยกว่าทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนได ้เพือ่รองรับการก าหนดเพดานการขายคนืหน่วย
ลงทนุ (Redemption Gate) โดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัท
จัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทนุปลายทางสามารถก าหนดขอ้จ ากัดเพดานการขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption gate) ได ้(ถา้ม)ี 

ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอียดเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนของกองทุนปลายทางในกรณีที่กองทุน
ปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องขา้งตน้ หรือมีการ
เปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บรษัิทจัดการขอพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืดังกล่าวตามทีก่องทุนปลายทาง
ก าหนด ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจก าหนดเงือ่นไขหรอืหลักเกณฑใ์นการใชเ้ครือ่งมอืทีแ่ตกตา่งไปจากเครือ่งมอื
ของกองทุนปลายทางรวมถงึอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่ง
ไดต้ามดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการและอาจพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องมากกว่าหนึง่
เครื่องมือเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่จะอยู่ภายใตห้ลักเกณฑท์ี่ส านักงาน 
ก.ล.ต. และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ก าหนด 

- การไม่ขายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าส ัง่ทีร่บัไวห้รอืจะหยุดรบัค าส ัง่ซือ้หรอืค าส ัง่ขาย
คนืหนว่ยลงทนุ (suspension of dealings) 

บรษิทัจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนนิการไดส้งูสดุไมเ่กนิ (วนัท าการ) : 1 

เวน้แต่จะไดรั้บการผอ่นผันเวลาดังกล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มี
ความเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่า จ าเป็นตอ้งระงับการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ก าหนด 
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บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะไม่ขายหรอืไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ทีรั่บไวแ้ลว้หรอืจะหยดุรับค าสัง่ซือ้
หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตอุืน่ใดดังตอ่ไปน้ี ซึง่ไม่เกนิกว่ากรณีที่
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยก์ าหนด 

1. เป็นการไมข่ายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
แกผู่ล้งทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังน้ี 

(ก) บรษัิทจัดการกองทุนรวมมเีหตุอันควรสงสัยว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกับการกระท าอย่างใด
อยา่งหนึง่ดังน้ี 

(1) การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 

(3) การกระท าที่เป็นการปฏิบัตติามค าสั่งเกี่ยวกับการยดึหรืออายัดทรัพย์สนิโดยบุคคลผูม้ีอ านาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้ักลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับ
ลกูคา้ไดใ้นสาระส าคัญ 

2.อยู่ในระหวา่งด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใตก้าร
จัดการของตนอันเน่ืองมาจากการที่บรษัิทจัดการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพียงพอของ
เงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทนุ
ของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุรวม การจัดการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย์
และการคา้หลักทรัพย ์และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ัดการเงนิทนุสญัญา
ซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 3 วันท าการ 

10. ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หน่วยลงทุนและราคา
หนว่ยลงทนุ : 

ค านวณภายใน : 2 วันท าการ 

และประกาศภายใน : 3 วันท าการ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

1. บรษัิทจัดการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนตาม
ขา้งตน้ เวน้แต่วันท าการนัน้ตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุน และประเทศที่
เกีย่วขอ้งกับการลงทนุ หรอืวันตามทีบ่รษัิทจัดการประกาศก าหนดเพิม่เตมิในกรณีทีม่เีหตกุารณ์ไมป่กต ิ

2. หลักเกณฑแ์ละวธิกีารก าหนด/ค านวณมูลค่ายุตธิรรมของตราสาร/หลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิต่างประเทศ 
เชน่ การใชร้าคาหลักทรัพยใ์นการอา้งองิหรอืตรวจสอบราคาหรอือัตราผลตอบแทนของตราสาร/หลักทรัพย ์
หรือทรัพย์สนิต่างประเทศ การใชอ้ัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใชห้ลักเกณฑ์ 
เงือ่นไข และวธิกีารทีเ่ป็นไปตามกับประกาศสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และ/หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง 
ซึง่ไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถงึทีม่ี
การเปลีย่นแปลงในอนาคต 

ทัง้น้ี การใชอ้ัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ บรษัิทจัดการจะใชแ้หล่งขอ้มลูของ Bloomberg ประมาณ
เวลา 16.00 น. ณ วันค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม เป็นหลัก บรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลง
หลักเกณฑแ์ละวธิกีาร ก าหนด/ค านวณมลูคา่ยุตธิรรมของตราสาร/หลักทรัพย ์หรอืทรัพย์สนิต่างประเทศใน
ภายหลังได ้เช่น เพื่อใหส้อดคลอ้งกับระบบการด าเนนิงานในอนาคต เป็นตน้ รวมถงึหากเกดิเหตุการณ์ไม่
ปกติทางการเมืองหรือสภาวะตลาดมีความผันผวน หรือเหตุการณ์อื่นใดอันเป็นเหตุใหไ้ม่สามารถใช ้

แหลง่ขอ้มลูดังกลา่วได ้โดยการเปลีย่นแปลงดังกลา่วจะอยูภ่ายใตค้วามเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ละ
เป็นไปตามประกาศสมาคมบรษัิทจัดการลงทุนและ/หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถงึทีม่กีารเปลีย่นแปลงใน
อนาคต บรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลงแหล่งขอ้มูลขา้งตน้ได ้เช่น อัตราแลกเปลีย่นถัวเฉลีย่ตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ยอัตราแลกเปลีย่นถัวเฉลีย่ของธนาคารพาณิชยห์รือระบบอืน่ใดทีม่กีาร
เผยแพร่ขอ้มลูและสามารถอา้งองิได ้เชน่ Reuters หรอื APEX เป็นตน้ 
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3. บรษัิทจัดการจะด าเนินการดว้ยวธิกีารใด ๆ เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบขอ้มูลดังกล่าวในช่องทางที่
เขา้ถงึไดง่้ายและทั่วถงึ และภายในเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในการตัดสนิใจ
ลงทนุได ้

4. บรษัิทจัดการไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิัตติามหลักเกณฑข์า้งตน้ เมือ่มเีหตกุารณ์ดังตอ่ไปน้ี 

- เมือ่บรษัิทจัดการไมข่ายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยดุรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดย
ใหไ้ดรั้บยกเวน้เฉพาะในชว่งระยะเวลาดังกลา่ว 

- เมือ่มเีหตทุีบ่รษัิทจัดการตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้ตัง้แตว่ันทีป่รากฎเหตดุังกลา่ว 

การค านวณมูลค่าทรพัยส์ ินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผู ้ลงทุนสามารถศกึษา
รายละเอยีดไดท้ี ่: www.scbam.com 

ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง บรษัิทจัดการจะด าเนนิการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร
ที ่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุและหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยเรือ่งการด าเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง 

ในกรณีทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ เน่ืองจากมเีหตุจ าเป็นและสมควรทีอ่ยู่นอกเหนือการ
ควบคุม ของบรษัิทจัดการ โดยเหตดุังกลา่วสง่ผลใหบ้รษัิทจัดการไม่ไดรั้บขอ้มลูเกีย่วกับราคาของทรัพยส์นิ
ทีก่องทุนลงทนุ หรอืไม่สามารถค านวณหรอืประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วย
ลงทนุ และราคารับซือ้คนื หน่วยลงทนุได ้บรษัิทจัดการจะด าเนนิการประกาศสาเหต ุและแนวทางปฏบิัตใิหผู้ ้
ถอืหน่วยลงทุนทราบผ่านชอ่งทาง ทีเ่ขา้ถงึไดง่้ายและทั่วถงึ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์าก
ขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้
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ขอ้ผกูพนั 

1. บรษิทัจดัการ 

ชือ่บรษิทัจดัการ : บรษัิท หลักทรัพยจ์ัดการกองทนุไทยพาณชิย ์จ ากัด 

ทีอ่ยู ่(ภาษาไทย) : 

เลขที่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชัน้ 7-8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

ทีอ่ยู ่(ภาษาองักฤษ) : 

18 SCB PARK PLAZA 1,7-8TH FLOOR, RATCHADAPISEK ROAD, CHATUCHAK, CHATUCHAK, 
Bangkok 10900 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบ : 

ในการจัดการกองทนุรวม บรษัิทจัดการมสีทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบในการด าเนนิการดังตอ่ไปน้ี   

(1) การบรหิารกองทนุรวม   

(ก) ยืน่ค าขอจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิซึง่เป็นเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวมตอ่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับแตว่ันปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุตอ่ประชาชนครัง้
แรก   

(ข) จัดการกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวมทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการอยา่งเคร่งครัด   

(ค) น าเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิต่าง ๆ และซื้อขาย จ าหน่าย สั่งโอน 
เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุนภายใต ้
หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตาม
วัตถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของโครงการทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(ง) เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกจิการทีก่องทนุรวมถอืหุน้อยู่เทา่ทีจ่ าเป็นเพือ่รักษาประโยชนข์อง
ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี   

(จ) ด าเนนิการเพิม่จ านวนเงนิทนุของกองทนุรวม ตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด   

(ฉ) ด าเนนิการเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้หรอืยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีรั่บซือ้คนืในวันท า
การถัดจากวันทีซ่ือ้ขายหน่วยลงทนุจ านวนนัน้ หรอืวันทีค่ านวนราคาขายหรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของ
วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ได ้แลว้แตก่รณี 

(ช) สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม   

(ซ) เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืวธิกีารจัดการกองทนุรวมเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(ฌ) ด าเนนิการฟ้องรอ้งคดใีนนามของบรษัิทจัดการเพื่อรักษาสทิธแิละผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ ในกรณีทีม่บีคุคลใด ๆ รอนสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุรวม   

(2) การรับ และการจ่ายเงนิของกองทนุรวม   

(ก) จัดใหม้กีารรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย หรอืเงนิตอบแทนอืน่ใดจากและใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 
และกองทุนรวม ใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคข์องการจัดการของกองทุนรวมทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่น
โครงการหัวขอ้ "คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้าย" 

(ข) ไดรั้บคา่ตอบแทนในการจัดการกองทนุรวม และคา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่น
โครงการหัวขอ้ "คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้าย"   

(3) การแตง่ตัง้บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การจัดการกองทนุรวม   

(ก) จัดใหม้ผีูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึง่มคีุณสมบัตติามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรื่อง "คุณสมบัตขิองผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถงึการเปลี่ยนตัวผูดู้แลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม และแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ์ืน่แทนตามเงือ่นไขในการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชนท์ีก่ าหนด
ไวใ้นขอ้ 2  
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(ข) แต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใตห้ลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   

(ค) จัดใหม้ผีูส้อบบัญชทีรัพยส์นิของกองทุนรวมทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ี  

(ง) จัดใหม้ีผูช้ าระบัญชกีองทุนรวมเมื่อยุตหิรือเลกิกองทุนรวม ทัง้น้ี โดยความเห็นชอบของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(จ) แต่งตัง้ทีป่รกึษาหรือคณะบุคคลขึน้ท าหนา้ทีเ่ป็นทีป่รกึษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถา้ม)ี เช่น ที่
ปรกึษากฎหมาย โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ   

(ฉ) แตง่ตัง้นายทะเบยีนหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร   

(ช) แตง่ตัง้ทนายความ เพือ่ตดิตาม ทวงถาม และด าเนนิคด ีรวมทัง้ด าเนนิการใด ๆ เพือ่การรับช าระหน้ี หรอื
เพือ่ปกป้องสทิธปิระโยชนอ์ืน่ใดของกองทนุรวม   

(4) การด าเนนิการอืน่ ๆ   

(ก) จัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมไวก้ับผูด้แูลผลประโยชน ์  

(ข) จัดใหม้ีและเก็บรักษาไวซ้ึ่งทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   

(ค) จัดท าบัญชแีสดงการลงทนุของกองทนุรวมไวโ้ดยถกูตอ้งครบถว้น   

(ง) จัดท ารายงานการซือ้ขายหลักทรัพย ์หรือทรัพยส์นิอืน่เพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งใหผู้ดู้แล
ผลประโยชนภ์ายในทกุสิน้วันท าการนัน้   

(จ) จัดท ารายงานฐานะการลงทุนเพือ่กองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดสง่ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในทุกสิน้
วันท าการนัน้   

(ฉ) จัดท ารายงานอัตราสว่นการลงทนุในหลักทรัพยท์ีม่มีูลคา่เกนิอัตราสว่นทีก่ าหนด ในกรณีทีม่ไิดเ้กดิจาก
การลงทุน หรือไดห้ลักทรัพย์มาเพิม่เตมิ ตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด   

(ช) จัดท ารายงานทกุรอบปีบัญชเีพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกับกองทนุรวมของรอบปีบัญช ีและสง่รายงานดังกลา่ว
ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 
เดอืนนับแต่วันสิน้ปีบัญช ีโดยรายงานดังกลา่วตอ้งแสดงขอ้มลูตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
และการส่งรายงานใหแ้ก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษัิทจัดการจะส่งผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดไว ้เวน้แตใ่นกรณีกองทนุรวมเลกิตามหัวขอ้เงือ่นไขในการเลกิกองทนุขอ้ 
1. กอ่นหรอืในวันทีค่รบก าหนดจัดท าหรอืจัดสง่รายงานดังกล่าว ทัง้น้ี ในกรณีจัดท ารายงานตาม (ฐ) ตามปี
ปฏทินิ ใหร้ะยะเวลาการสง่รายงานเพือ่แสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทุนรวมของรอบปีบัญช ีขยายเป็นภายใน 4 
เดอืนนับแตว่ันสิน้ปีบัญช ี  

(ซ) จัดท าหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมที่ผูล้งทุนควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงขอ้มูล
เกีย่วกับกองทนุรวม ณ วันสิน้ปีบัญชแีละสง่ใหแ้กส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตัง้แตว่ัน
ถัดจากวันสิน้ปีบัญชนัี้น ยกเวน้กองทุนรวมเปิดทีม่ีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครัง้เดยีวและรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุตามค าสัง่ลว่งหนา้ ซึง่ระบเุวลาไวแ้น่นอน (Auto Redemption) ไมต่อ้งจัดท าหนังสอืชีช้วนใหม่
ทกุรอบปีบัญช ี  

(ฌ) ปฏบิัตกิารอืน่ ๆ เพือ่ใหถ้งึซึง่วัตถุประสงคข์องกองทุนรวม และรักษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ   

(ญ) ยกเลกิกองทนุรวมตามทีก่ าหนดไวใ้นหัวขอ้ “การเลกิกองทนุรวม”   

(ฎ) จัดท ารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของปีบัญชหีรือปีปฏทินิ เพื่อแสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดอืนนัน้ และส่งรายงานดังกล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนับแต่วันสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืนดังกลา่ว โดย
รายงานดังกล่าวจะแสดงขอ้มูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และการส่งรายงานใหแ้ก่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะส่งผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ที่ส านักงานคณะกรรมการ 
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ก.ล.ต.จัดไว ้เวน้แต่ในกรณีกองทนุรวมเลกิตามหัวขอ้เงือ่นไขในการเลกิกองทนุขอ้ 1. กอ่นหรอืในวันทีค่รบ
ก าหนดจัดท าหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทัง้น้ี ในกรณีจัดท าและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบัญช ี
บรษัิทจัดการจะยกเวน้ไมจั่ดท าและสง่รายงานดังกลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลังส าหรับปีบัญชนัีน้   

(ฏ) จัดสง่และด าเนนิการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจัดสง่หนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลู
ส าคัญที่ผูล้งทุนควรทราบ พรอ้มใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทุน และจัดใหม้ีหนังสือชี้ชวน
สว่นขอ้มูลโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และ ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ   

(ฐ) จัดท าและสง่ขอ้มลูการจัดการกองทนุรวมใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร
ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   

(ฑ) ชีแ้จงและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนชีแ้จงขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
หรือผูท้ี่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญตอ่สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืต่อการตัดสนิใจในการลงทนุ หรอืต่อการเปลีย่นแปลง
ในราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุรวม   

(ฒ) ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้ามขอ้ “การเลกิกองทนุรวม” 

(ณ) ด าเนนิการตดิตามทวงถาม ด าเนนิคดหีรอืด าเนนิการใด ๆ เพือ่การรับช าระหน้ีหรอืปกป้องสทิธปิระโยชน์
อืน่ ๆ ของกองทนุรวม   

(ด) ปฏบิัตหินา้ทีแ่ละความรับผดิชอบอืน่ ๆ ตามพระราชบัญญตัหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีก่ าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ ทัง้ใน
ปัจจุบันและทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมหีนา้ทีป่ฏบิัตติามขอ้ผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจตลาดหลักทรัพยแ์หง่กฎหมาย
ดังกล่าว ทัง้น้ีในกรณีทีข่อ้ก าหนดในขอ้ผกูพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑใ์น
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดังกล่าว หากบรษัิทจัดการกองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรือค าสั่งนั้น ใหถ้ือว่าบรษัิทจัดการกองทุน ไดป้ฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทนุรวมแลว้ 

เงือ่นไขการเปลีย่นบรษิทัจดัการ : - 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสั่งของส านักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตาม
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งด าเนนิการตามที่
จ าเป็นเพือ่ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เขา้ท าหนา้ทีต่่อไปไดซ้ึง่รวมถงึการสง่มอบเอกสารหลักฐาน
ตา่ง ๆ ใหแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหม ่

2. ผูด้แูลผลประโยชน ์

ชือ่ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่: เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบ : 

สทิธขิองผูด้แูลผลประโยชน ์  

(1) ไดรั้บคา่ตอบแทนจากการท าหนา้ทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน ์ตามอัตราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูล
ผลประโยชน์ ทัง้น้ี ไม่เกนิอัตราทีก่ าหนดไวใ้นหัวขอ้หนังสอืชีช้วนส่วนโครงการหัวขอ้ "ค่าธรรมเนียมและ
คา่ใชจ่้าย" 

(2) บอกเลกิสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นสัญญา ทัง้น้ีโดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์  

(1) ดูแลใหบ้รษัิทจัดการปฏบิัตหินา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ ใหเ้ป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม ตาม
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
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ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่ของบรษัิทจัดการ ทัง้ในปัจจุบันและทีจ่ะมีแกไ้ข
เพิม่เตมิในอนาคต   

(2) รับฝากทรัพย์สนิของกองทุนรวม โดยแยกไวต้่างหากจากทรัพย์สนิอื่นของผูดู้แลผลประโยชน์ และ
ทรัพยส์นิของลูกคา้รายอืน่ของผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้ดูแลใหก้ารเบกิจ่ายทรัพยส์นิของกองทุนรวม
เป็นไปตามวัตถุประสงค ์นโยบายการลงทุนและขอ้ก าหนดทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวมจนกว่า ผู ้
ช าระบัญชจีะด าเนนิการจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นทีเ่รยีบรอ้ย หรอื
จนกวา่การเป็นผูด้แูลผลประโยชนต์ามสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนส์ิน้สดุลง   

(3) ดแูลและตรวจสอบใหผู้ช้ าระบัญชปีฏบิัตติามพระราชบัญญตัหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
และพระราชบัญญัตฉิบับแกไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ในกรณีทีผู่ช้ าระบัญชกีระท าการหรืองดเวน้กระท าการตาม
มาตรา 130 จนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนรวม ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะรายงานให ้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัชา้   

(4) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร หลักฐานแห่งสทิธใินทรัพยส์นิ และทรัพยส์นิต่างๆ ที่
กองทุนรวมไดม้าหรือจ าหน่ายไป ซึง่ผูดู้แลผลประโยชน์มหีนา้ทีดู่แลการเบกิจ่ายหรือไดรั้บฝากไวต้ามขอ้ 
(2) ใหเ้ป็นไปตามค าสัง่การจัดการทรัพยส์นิของกองทนุรวม   

หากมเีหตอุันควรสงสยัในขณะรับมอบ หรอืสง่มอบเอกสาร หลักฐานแหง่สทิธใินทรัพยส์นิ และทรัพยส์นิต่าง 
ๆ ดังกล่าวในวรรคหนึง่ ว่าไม่เป็นไปตามค าสัง่การจัดการทรัพยส์นิ เป็นเอกสารหรอืหลักฐานเท็จหรอืปลอม 
ผูด้แูลผลประโยชนม์หีนา้ทีด่ าเนนิการแจง้เหตดุังกลา่วแกบ่รษัิทจัดการทันท ี  

(5) เปลีย่นแปลง จ าหน่ายและโอนหลักทรัพยต์า่ง ๆ ในทรัพยส์นิของกองทนุรวมตามค าสัง่ของบรษัิทจัดการ 
เมือ่เห็นวา่การนัน้ถกูตอ้งตามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ   

(6) จัดท ารายงานเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บรษัิทจัดการกระท าการหรืองดเวน้
กระท าการ จนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ไดป้ฏบิัตติามหนา้ทีข่องตนตามมาตรา 125 
แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้น้ี ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผูดู้แล
ผลประโยชนข์องกองทนุรวมทราบถงึเหตกุารณ์ดังกลา่ว   

(7) จัดท ารายงานถงึผลในการด าเนนิการตามค าสัง่ของบรษัิทจัดการ ตลอดจนจัดท าบัญชแีสดงการรับจ่าย
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม และรับรองความถกูตอ้งของทรัพยส์นิของกองทนุรวมทีฝ่ากไว ้  

(8) รับรองความถูกตอ้งในการค านวณมูลค่าทรัพยส์นิ มูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการไดค้ านวณตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุประกาศก าหนด 

(9) พจิารณาเกีย่วกับการทีจ่ะใหค้วามเห็นชอบในการด าเนินการของบรษัิทจัดการตามทีก่ฎหมายว่าดว้ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องผูด้แูลผลประโยชน ์เชน่   

(ก) การใหค้วามเห็นชอบในกรณีที่บรษัิทจัดการเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ใหแ้ก่        
ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไ่ดม้ีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบรษัิทจัดการมเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่
สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล   

(ข) การใหค้วามเห็นชอบในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่ขายหรอืไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้ หรอืหยดุรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ เมือ่มเีหตจุ าเป็น ท าให ้
ไม่สามารถ จ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล หรอืไม่สามารถ
ค านวณมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครอง
ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ   

การด าเนินการใหค้วามเห็นชอบดังกล่าวขา้งตน้ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งด าเนินการจัดท าการใหค้วาม 
เห็นชอบเป็นหนังสือ และส่งใหแ้ก่บริษัทจัดการเพื่อใชเ้ป็นหลักฐานโดยทันที และแจง้ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันทีทุกครัง้ที่เกดิกรณีตาม (ก) โดยจัดท ารายงานในเรื่องดังกล่าวเป็น
หนังสือ พรอ้มทัง้แสดงเหตุผลและหลักฐานการใหค้วามเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   
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(10) แจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมไิดป้ฏบิัตติามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์รวมถงึประกาศหลักเกณฑท์ีอ่อกโดยกฎหมายดังกลา่ว   

(11) ด าเนินการฟ้องรอ้งบังคับคดใีหบ้รษัิทจัดการปฏบิัตติามหนา้ทีข่องตนหรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสนิไหม
ทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการ ทัง้น้ี เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรอืเมือ่ไดรั้บค าสัง่
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส าหรับค่าใชจ่้ายในการฟ้องรอ้งบังคับคดเีพื่อประโยชน์ของ   ผูถ้อื
หน่วยลงทนุใหถ้อืเป็นคา่ใชจ่้ายของกองทนุรวม   

(12) จัดท าความเห็นเกีย่วกับการจัดการกองทุนรวมของบรษัิทจัดการและจัดส่งใหบ้รษัิทจัดการเพื่อใช ้

ประกอบการจัดท ารายงานกองทุนรวมทุกรอบปีบัญช ีและทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบัญชหีรอืปี
ปฏทินิ ภายใน 30 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันสิน้รอบปีบัญช ีและวันสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบัญชี

หรอืปีปฏทินิ แลว้แตก่รณี   

(13) โอนเงนิใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ของผูช้ าระบัญชเีพือ่เฉลีย่จ่ายคนืคา่หน่วยลงทนุให ้

ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สนิสุทธทิี่คงเหลอือยู่หลังจากที่ผูช้ าระบัญชชี าระบัญชโีครงการจัดการ
กองทนุรวมตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   

(14) ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์หมดหนา้ที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แล
ผลประโยชน์จะตอ้งท าหนา้ทีต่่อไปจนกว่าจะมกีารโอนทรัพยส์นิและเอกสารตา่ง ๆ ทัง้หมดของกองทุนรวม 
ตลอดจนการด าเนินการอืน่ใดทีจ่ าเป็นเพื่อใหก้ารด าเนินการโอนทรัพยส์นิและเอกสารต่าง ๆ ทัง้หมดของ
กองทุนรวมใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิน้สมบูรณ์ และ ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ด าเนนิการตอ่ไดท้ันท ี  

(15) ในกรณีทีม่กีารเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม และกอ่นทีผู่ช้ าระบัญชจีะจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูดู้แลผลประโยชน์ยังคงตอ้งรับฝากทรัพยส์นิของกองทุนรวมจนกว่าจะจด
ทะเบยีนเลกิ กองทนุรวม   

(16) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ตลอดจนหนา้ที่และความ 
รับผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่ใีนปัจจุบัน และทีม่แีกไ้ขเพิม่เตมิ
ในอนาคต 

(17) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการประสงคท์ีจ่ะลงทุนหรือมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิในต่างประเทศ ผูดู้แล
ผลประโยชน์จะตอ้งจัดใหม้สีถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ทีศู่นยรั์บฝาก
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือพจิารณาด าเนินการแต่งตัง้ผูรั้บฝากทรัพย์สนิอื่น เพื่อท าหนา้ที่เก็บรักษา
ทรัพยส์นิในตา่งประเทศของกองทนุรวม   

ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ไม่ปฏบิัตติามสญัญาขอ้หนึง่ขอ้ใดดว้ยเหตใุด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุใหเ้กดิความ
เสยีหายแกก่องทนุรวมและ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งชดใชค้า่เสยีหายใหแ้กก่องทนุรวม 
และ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยสิน้เชงิภายใน 15 วันนับแตว่ันทีไ่ดพ้สิจูนแ์ลว้วา่เป็นความผดิของผูด้แูล   

คูส่ญัญาตกลงเก็บรักษาขอ้มลูทีไ่ดล้ว่งรูม้าเป็นความลับและจะไมเ่ปิดเผยใหบ้คุคลใด ๆ ทราบ เวน้แตจ่ะเป็น
การเปิดเผยโดยอ านาจกฎหมาย หรือโดยความยนิยอมของคู่สัญญาอกีฝ่ายหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของ  ผูถ้อื
หน่วยลงทนุ   

ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะตอ้งรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้เพราะความประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรง 
หรอืการไมก่ระท าการตามหนา้ทีโ่ดยไมม่เีหตอุันสมควรของผูด้แูลผลประโยชน ์พนักงาน ลกูจา้ง บรวิาร หรอื
บคุคลอืน่ใดทีท่ างานใหแ้กผู่ด้แูลผลประโยชน ์  

ผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม และตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหนา้ทีดู่แล
รักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ และเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชนร์าย
เดมิมหีนา้ทีด่ าเนนิการตามทีจ่ าเป็น เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ายใหม่ สามารถปฏบิัตหินา้ทีต่อ่ไปได ้ซึง่การ
ด าเนนิการดังกลา่วรวมถงึการลงลายมอืชือ่ในหนังสอืเพือ่รับรองความถูกตอ้ง และครบถว้นของสิง่ทีส่ง่มอบ
ใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ายใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ 
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ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรือละเลยไม่ปฏบิัตหินา้ที่ในการดูแลรักษา
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบังคับคดกีับผูด้แูลผลประโยชน์
เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้

ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระท าการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทนุรวมและผูถ้อืหน่วยลงทนุไม่
ว่าการกระท านัน้จะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ืน่  เวน้แต่เป็นการ
เรยีกค่าตอบแทนในการท าหนา้ทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน์หรอืเป็นการด าเนนิการในลักษณะทีเ่ป็นธรรม และ
ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ราบขอ้มูล
ดังกลา่วมไิดแ้สดงการคัดคา้น 

ในกรณีทีก่ารด าเนนิการใดตอ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากบรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนนิการขอ
มตใิหผู้ด้แูลผลประโยชนม์อี านาจด าเนนิการตามทีจ่ าเป็น เพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้

เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน ์: 

บรษัิทจัดการจะเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใตเ้งือ่นไขสญัญาแตง่ตัง้ผูดู้แลผลประโยชน ์เมือ่เกดิกรณี
ใดกรณีหนึง่ดังตอ่ไปน้ี ทัง้น้ีบรษัิทจัดการจะกระท าไดเ้มือ่ไดรั้บอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กอ่น   

(1) เมือ่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิ โดยบอกกลา่วใหอ้กีฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหนา้เป็น
ลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน หรอืตามแตจ่ะตกลงกันเป็นอยา่งอืน่   

(2) ในกรณีทีคู่่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏบิัตติามหนา้ที ่และความรับผดิชอบทีไ่ดต้กลงไว ้คู่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่
อาจบอกเลกิสญัญาได ้โดยบอกกลา่วลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน   

(3) ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมาย
ว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์รวมทัง้กฎกระทรวงและประกาศทีอ่อกตามกฎหมายดังกล่าว หรือ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอืน่ใดอันจะมผีล
เป็นการเพิม่ภาระหนา้ทีแ่กผู่ด้แูลผลประโยชน์และผูด้แูลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรับหนา้ทีด่ังกลา่ว ผูดู้แล
ผลประโยชน์มสีทิธบิอกเลกิสัญญาได ้โดยบอกกล่าวใหบ้รษัิทจัดการทราบล่วงหนา้เป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน 

(4) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบัตขิอ้หนึง่ขอ้ใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.วา่
ดว้ยเรื่องคุณสมบัติของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งออกตามความในมาตรา 121 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะด าเนินการใหผู้ดู้แล
ผลประโยชน์จัดการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 15 วันนับแต่วันทีบ่รษัิทจัดการตรวจพบเอง หรอืปรากฏจากการ
ตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เวน้แตส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง่การเป็นอยา่งอืน่ 
บรษัิทจัดการจะแจง้การแกไ้ขดังกล่าวใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท าการ นับแต่
วันทีไ่ดแ้กไ้ขเสร็จสิน้ หากผูดู้แลผลประโยชน์มไิดม้กีารแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษัิท
จัดการจะขออนุญาตเปลีย่นตัวผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่
วันทีค่รบก าหนดเวลาใหแ้กไ้ขเมือ่ไดรั้บอนุญาตแลว้บรษัิทจัดการจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์อืน่แทนโดย
พลัน 

(5) ในกรณีทีม่มีตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึง่หนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการกองทนุรวม เรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลง
ผูด้แูลผลประโยชน ์

ในกรณีผูด้แูลผลประโยชนก์ระท าการอันเป็นการขัดแยง้กับประโยชนข์องกองทนุรวม หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุที่
ไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าไดห้ากเป็นกรณีทีม่ีนัยส าคัญและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษัิทจัดการ
กองทนุรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้

สถานทีเ่ก็บรกัษาทรพัยส์นิกองทนุรวม : 

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมที ่

(1) ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 

1 ราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ 
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เเขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศัพท ์02-470-3207 

(2) บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

93 อาคารตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

ชัน้ 14 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง 

เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท ์0-2009-9999 

(3) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

273 ถนนสามเสน เขตบางขนุพรหม 

กรุงเทพมหานคร 10200 

โทรศัพท ์0-2283-5353 

และ/หรอืทีผู่ด้แูลผลประโยชนอ์ืน่ทีม่คีณุสมบัตเิป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และ/หรอืศูนยรั์บฝากต่างประเทศ หรอืผูรั้บฝากทรัพยส์นิทีดู่แลผลประโยชน์แต่งตัง้เพือ่เก็บรักษาทรัพยส์นิ
ในตา่งประเทศ 

3. นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ 

ชือ่ : ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่: ทมีบรกิารทะเบยีนหลักทรัพย ์2 

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

เลขที ่9 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

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

หรือบุคคลอืน่ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหบ้รกิารเป็นนายทะเบยีนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิท
จัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

4. ผูจ้ดัจ าหนา่ย : - 

5. ผูด้แูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) : - 

6. ผูล้งทนุรายใหญ ่(Participating Dealer) : - 

7. ทีป่รกึษาการลงทนุ : - 

8. ทีป่รกึษากองทนุ : - 

9. ผูป้ระกนั : - 

10. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) : - 

11. คณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ : - 

12. Prime Broker - 

13. สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

สทิธใินการขายคนืหนว่ยลงทนุ : 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้กบ่รษัิทจัดการ โดยผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ (ถา้ม)ี ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตามหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ "การรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุ" ทัง้น้ี สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้ตอ่เมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบ้ันทกึขอ้มลูลงใน
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมแบบสะสมมูลค่า การขายคนืหน่วยลงทุนอาจ
ส่งผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งช าระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ดังนัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีนา้ทีต่อ้งศกึษา
และปฏบิัตติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษีอากร 
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สทิธใินการรบัเงนิปนัผล : 

เป็นไปตามรายละเอยีดขอ้ “การจ่ายเงนิปันผล” ในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ 

สทิธใินการโอนหนว่ยลงทนุ : 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได ้ตามทีร่ะบุไวใ้นหัวขอ้ “เงือ่นไขและขอ้จ ากัดในการจัดสรรและ
การโอนหน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวม 

ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมแบบสะสมมูลค่า ไม่สามารถน าหน่วยลงทุนไป
จ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกันได ้

ขอ้จ ากดัการโอนหนว่ยลงทนุ : 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการรับลงทะเบยีนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีร่ะบุไวใ้น
หัวขอ้ “เงือ่นไขและขอ้จ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวม 

ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมแบบสะสมมูลค่า ไม่สามารถน าหน่วยลงทุนไป
จ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกันได ้

สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทนุหรอืแกไ้ขวธิจีดัการ : 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพือ่ใหบ้รษัิทจัดการท าการแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีาร
จัดการได ้ทัง้น้ี บริษัทจัดการจะกระท าการตามหลักเกณฑแ์ละวธิีการตามที่ระบุไวใ้นขอ้ "วธิีการแกไ้ข
โครงการจัดการกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ" 

สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ : 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิคนืเมือ่บรษัิทจัดการเลกิกองทุนรวม โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีาร
ช าระบัญช ีตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

สทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ : 

ส าหรับหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม ซึง่หมายถงึ ชนดิเพือ่การออม และชนดิเพือ่การออมแบบสะสมมลูคา่ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุเฉพาะบคุคลธรรมดาทีซ่ือ้หน่วยลงทนุตามเงือ่นไขทีก่รมสรรพากรหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ประกาศก าหนดจะไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษีโดยสทิธแิละหนา้ทีเ่กีย่วกับภาษีของผูล้งทุนในกองทุนรวม
เพือ่การออมจะเป็นไปตามกฎกระทรวงและประกาศอธบิดกีรมสรรพากรทีจ่ะมกีารแกไ้ขและ/หรอืเพิม่เตมิใน
ภายหลังซึง่ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดดังกลา่วไดจ้ากคูม่อืการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่ 

การออม 

สทิธใินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุหรอืโอนเงนิลงทนุไปยังกองทนุรวมเพือ่การออม/หน่วยลงทุนชนดิเพือ่การ
ออมอืน่ 

- การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุหรอืโอนการลงทนุในหน่วยลงทนุตามความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออมภายใตก้ารบรหิารของ
บรษัิทจัดการเองหรอืกองทนุรวมเพือ่การออมของบรษัิทจัดการอืน่ได(้ชว่งแรกยังไมเ่ปิดใหส้บัเปลีย่นระหวา่ง
บรษัิทจัดการได)้และสามารถนับระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุนต่อเน่ืองกันไดห้ากการสับเปลีย่นหน่วย
ลงทุนหรือโอนเงนิลงทุนดังกล่าวเสร็จสิน้ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันทีบ่รษัิทจัดการตน้ทางไดรั้บค าสั่ง
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการจะโอนเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางสว่นตามค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุของผูถ้อื
หน่วยลงทนุพรอ้มดว้ยผลประโยชน์ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ภายใน 5 วันท าการนับแตว่ันทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

- การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุหรอืโอนการลงทนุในหน่วยลงทนุในกรณีทีก่องทุนรวมเพือ่การออม/กองทุนรวม
ของหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมมเีหตใุหเ้ลกิกองทนุจะด าเนนิการดังน้ี  

กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแสดงเจตนาโอนยา้ยการลงทนุไปยังกองทุนรวมเพือ่การออม/หน่วยลงทุนชนดิเพือ่
การออมอืน่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการตัดสนิใจเลอืกกองทุนปลายทางโดยจะด าเนินการสับเปลีย่น
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมอืน่ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ(ถา้ม)ีหากไมส่ามารถ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไดจ้ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไปยังกองทนุรวมเพือ่การออมของบรษัิทจัดการอืน่ 
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ที่มีนโยบายการลงทุนและค่าธรรมเนียมการจัดการตามที่เห็นสมควรโดยถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนมีความ
ประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมดในบัญชขีองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการจะโอนเงนิลงทนุในหน่วยลงทนุทัง้หมดของกองทุนรวมเพือ่การออม/หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การ
ออมเดมิไปยังกองทนุรวมเพือ่การออม/หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมอืน่ภายใน 5 วันท าการเมือ่เกดิเหตตุาม
ขอ้ 19 ตามทีเ่ห็นสมควร เวน้แตก่ฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอยา่งอืน่ 

ทัง้น้ี การสบัเปลีย่นหรอืโอนหน่วยลงทนุขา้งตน้บรษัิทจัดการจะจัดท าเอกสารหลักฐานการโอนสง่มอบใหแ้ก่
กองทนุรวมเพือ่การออม/หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมทีรั่บโอนเก็บไวเ้ป็นหลักฐานเพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบ
ได ้กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ตอ้งการโอนยา้ยการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนดิ
เพื่อการออมอืน่บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะรับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดใน
บัญชขีองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดจ้ากการจ าหน่ายหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิที่
เหลอือยูข่องกองทนุรวมหลังจากการช าระบัญชเีสร็จสิน้ 

กรณีทีม่เีหตุเลกิกองทุนตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต.จะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามประสงคใ์หบ้รษัิท
จัดการด าเนินการตามการแสดงเจตนาครัง้แรกของผูถ้อืหน่วยลงทุนเท่านั้นเวน้แต่มกีารขอแกไ้ขเพิม่เตมิ
ภายหลังตามหลักเกณฑท์ีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคีวามรับผดิจ ากัดเพยีงไมเ่กนิคา่หน่วยลงทนุทียั่งสง่ใชแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไม่ครบ
การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมน้ี ไม่ว่าใน
ทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ะผูกพันตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันซึง่ลงนามโดย
ผูด้แูลผลประโยชนท์ีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการกองทนุรวมโดยชอบ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีสทิธเิรียกใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และคืนเงนิทุนไดไ้ม่
เกนิไปกว่าสว่นของทุนของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้น้ี ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการ
ไดรั้บประโยชนต์อบแทนหรอืการคนืเงนิทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะ 

ชนดิตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทนุชนดินัน้ ๆ ดว้ย 

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ 

รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ : 

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ 

- ใบหน่วยลงทนุ 

- สมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 

- หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ 

- อืน่ๆ : 

เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ : 

กองทุนจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใิน
หน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่เป็นเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุแต่ละราย 
เวน้แต่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ และ/หรอื บรษัิทจัดการเห็นสมควรใหม้กีารออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทนุรูปแบบอืน่เพิม่เตมิได ้  

หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ   

(1) บรษัิทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะด าเนินการบันทกึชือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทนุ และในหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ   

(2) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุนทกุครัง้ที่
ผูถ้อืหน่วยลงทนุมกีารท ารายการซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ เพือ่เป็นการยนืยันการท ารายการ
ซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ   

(3) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนภายใน 7 วันท าการ
นับแตว่ันจดทะเบยีนกองทนุ ในกรณีทีเ่ป็นการสัง่ซือ้ในระหวา่งชว่งการเสนอขายครัง้แรก และ/หรอืภายใน 7 
วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพยส์นิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของ
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วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ทัง้น้ี นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื
หน่วยลงทุนซึง่ไดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการจะจัดส่งหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทางไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์(E-Mail)  (ถา้ม)ี หรือโดยทางไปรษณียใ์นกรณีทีไ่ม่ระบุทีอ่ยู่ไปรษณีย์
อเิล็กทรอนิกส ์(E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไวใ้นใบค าขอใชบ้รกิารกองทุนหรือโดยวธิอีื่นใดตามที่
บรษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิตามวธิกีารทีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน   

(4) บรษัิทจัดการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทนุทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและในหนังสอื
รับรองสทิธใินหน่วยลงทนุทีส่ง่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุฉบับลา่สดุเป็นรายการทีเ่ป็นปัจจุบันและถกูตอ้ง   

สมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ   

(1) บรษัิทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะด าเนินการบันทกึชือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทนุ และในสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ   

(2) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ธนาคาร
ไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน)) จะออกสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หรอื 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐานเพือ่ยนืยันการท ารายการซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยจะถอืเป็นเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุได ้ตอ่เมือ่นายทะเบยีนไดด้ าเนนิการจัดสรร
หน่วยลงทนุเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้   

(3) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ธนาคาร
ไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน)) จะด าเนนิการออกสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ภายในวันทีบ่รษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนไดท้ ารายการสั่งซือ้หรือขายคนื
หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืภายในวันท าการทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุก าหนด โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุมหีนา้ทีใ่นการมารับสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนดว้ยตนเอง ณ ที่
ท าการของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)) ที่ผูถ้อื
หน่วยลงทนุเปิดบัญชหีรอืแจง้รอ้งขอรับสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุไว ้  

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสั่งซือ้หน่วยลงทุนหรอืขายคนืหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนมี
หนา้ทีใ่นการน าสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบันเสมอ ได ้ณ ทีท่ าการของ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน)) หรือ ณ ทีท่ าการที่
ไดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนตัง้แตว่ันท าการถัดจากวันท าการซือ้หรอืขาย
คนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ   

(5) บรษัิทจัดการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและในสมุด
บัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนทีม่กีารปรับรายการใหเ้ป็นปัจจุบันครัง้ล่าสุด เป็นรายการทีเ่ป็นปัจจุบันและ
ถกูตอ้ง   

(6) ผูส้ั่งซื้อหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนที่รอ้งขอออกสมุดบัญชีแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจะตอ้งปฏิบัตติาม
ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด   

ทัง้น้ี บรษัิทจัดการอาจมอบหมายใหบ้คุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุรายอืน่ สามารถออกสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้ก ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้ซึง่บรษัิทจัดการจะ
ปิดประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษัิทจัดการลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันท าการ โดยไมถ่อืวา่เป็นการด าเนนิการที่
ผดิไปจากรายละเอยีดโครงการ   

ใบหน่วยลงทนุ   

บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะด าเนนิการออกใบหน่วยลงทนุ (Scrip) ใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุ
เฉพาะในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษัิทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพือ่น าไปใชเ้ป็นหลักประกันใน
การขอสนิเชือ่จากสถาบันการเงนิหรอืกรณีพเิศษอืน่ๆ ทัง้น้ี ในการออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระท าเมือ่
บรษัิทจัดการเห็นสมควรเทา่นัน้ โดยมขัีน้ตอนดังน้ี   

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทนุกรอกใบค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ซึง่ขอรับไดจ้ากนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ   

(2) ยืน่ใบค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทุนพรอ้มช าระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบยีน
หน่วยลงทนุ   
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(3) นายทะเบยีนหน่วยลงทนุโดยไดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการจะด าเนนิการออกใบหน่วยลงทนุใหก้ับผู ้
ถอืหน่วยลงทุนตามจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนกรอกในใบค าขอ ส าหรับกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
กรอกจ านวนหน่วยลงทุนในใบค าขอมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทกึโดยนาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะใหอ้อกใบหน่วยลงทุนส าหรับหน่วย
ลงทนุจ านวนเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่ันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้   

(4) ใบหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการออกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุจะมขีอ้ความตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด ซึง่จะระบุชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะตอ้งมลีายมอืชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนาม
ผกูพันบรษัิทจัดการและประทับตราส าคัญ หรอืลายมอืชือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรอืใชเ้ครือ่งจักรประทับ 
หรือโดยวธิอีืน่ใดตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยจ์ะอนุญาตใหท้ าได ้จงึจะถอืว่าใบ
หน่วยลงทนุถกูตอ้งและมผีลสมบรูณ์ตามกฎหมาย   

(5) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ใีบหน่วยลงทุน หากจะขายคนืหน่วยลงทนุจ านวนดังกลา่ว จะตอ้งน าใบหน่วยลงทุน
มาส่งมอบคนืแกบ่รษัิทจัดการ หรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุน เพื่อโอนหน่วยลงทุนนัน้ เขา้ระบบไรใ้บหน่วย
ลงทนุ (Scripless) กอ่น จงึจะขายคนืหน่วยลงทนุดังกลา่วได ้  

ทัง้น้ี บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุรูปแบบใดรูปแบบหนึง่
ใหก้ับผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เพือ่เป็นหลักฐานการยนืยันการท ารายการซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้อืหน่วยลงทุน เช่น หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชี

แสดงสทิธใินหน่วยลงทุน เป็นตน้ นอกจากน้ีบรษัิทจัดการอาจพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุนในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากรูปแบบดังกล่าวขา้งตน้ เช่น เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนทาง
อเิล็กทรอนิกส ์และ/หรือรูปแบบที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือเพิม่เตมิในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวธิีการตามทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนดเพิม่เตมิ เป็นตน้ และบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการ
เปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิเงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการสง่มอบได ้
โดยไมถ่อืวา่เป็นการด าเนนิการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการเดมิ   

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทนุสามารถใชอ้า้งองิตอ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมและบคุคลอืน่ได ้

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุนบรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งจัดท าใบหน่วยลงทุน
มอบใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

15. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ : 

ในกรณีที่บรษัิทจัดการพจิารณาใหม้ีการจ่ายเงนิปันผล บรษัิทจัดการจะประกาศการจ่ายเงนิปันผล วันปิด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่จ่ายเงนิปันผล และอัตราเงนิปันผลของกองทนุรวม ทัง้น้ี บรษัิทจัดการจะปฏบิตั ิ
ดังน้ี 

1. ประกาศขึน้เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้
ม)ี หรอืวธิกีารอืน่ใดทีผู่ล้งทนุทั่วไปสามารถทราบได ้

2. แจง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุที่
ถอืหน่วยลงทนุชนดิไมร่ะบชุือ่ผูถ้อืเมือ่ไดรั้บการรอ้งขอ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจะจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดว้ยวธิทีีต่่างกันส าหรับหน่วยลงทนุที่
ขายในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันได ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
ด าเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครัง้ และจะถือปฏิบัตเิพิ่มเตมิตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรับเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรษัิทจัดการจะไม่น าเงนิปันผลจ านวนดังกลา่วไปใชเ้พือ่การอืน่ใด นอกจากเพือ่
ประโยชนข์องหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้ 

16. วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ 

วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ : 

บรษัิทจัดการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ
ไดใ้นกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ หรอืกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตกลง
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รับช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ และบรษัิทจัดการไดรั้บมตพิเิศษให ้
ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงนิได ้รวมถงึกรณีอื่นใดที่เป็นไปตาม
ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป ซึง่ขัน้ตอนที่
ก าหนดตอ้งสามารถปฏบิัตไิดจ้รงิและเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุทกุราย 

การช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะช าระใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ทีป่รากฏชือ่ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ เวลาทีก่ าหนด เทา่นัน้ 

วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใหแ้กบ่คุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี : - 

17. การจดัท าทะเบยีนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จ ากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ : - 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีจ่ัดใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) 
แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ใหส้ันนิษฐานไวก้่อนว่าทะเบียนหน่วย
ลงทุนถูกตอ้ง และการช าระเงนิหรือทรัพยส์นิอืน่ รวมทัง้การใหส้ทิธหิรือการจ ากัดสทิธใิด ๆ แก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีป่รากฏรายชือ่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันหรอืตาม
กฎหมายแลว้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการตามอ านาจหนา้ทีแ่ลว้ 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วย
ลงทนุ ในกรณีดังน้ี 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการโอนหน่วย
ลงทุนจะท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทนุสถาบัน ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู ตามทีก่ าหนด
ในโครงการจัดการกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนสถาบันหรือผูล้งทุนรายใหญพ่เิศษ 
และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบันหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ ตามที่
ก าหนดในโครงการจัดการกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทนุ ดังน้ี 

1. หน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุกอ่นวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณี
เป็นกองทนุรวมหุน้ระยะยาวทีจ่ัดตัง้ขึน้กอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี 

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การออมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของ
กองทนุ 

ขอ้จ ากดัการถอืหนว่ยลงทนุ และขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง (ถา้ม)ี : 

หากผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทนุรวม บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะไมนั่บคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิดังกลา่ว เวน้แตเ่ป็นกรณีกองทนุรวมทีม่ี
การแบ่งชนดิหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนดิดังกล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีว จะนับคะแนนเสยีง
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วไดเ้ต็มตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ: - 

การด าเนนิการใดทีโ่ครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 
หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืวา่ผู ้
ถอืหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหด้ าเนนิการดังกลา่วและมผีลผกูพันตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีใ่หด้ าเนนิการใดอันเป็นการขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อื
วา่มตนัิน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขขอ้ผูกพันในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนัียส าคัญ 
ตอ้งไดรั้บมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่นอ้ยกว่าสามในสี่

ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอื
ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) 

เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน นอกจากจะตอ้งปฏบิัตใิห ้
เป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการขอมต ิผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน หรือที่ก าหนดไวใ้น
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มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่ก าหนดในประกาศน้ีแลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิ
ดังตอ่ไปน้ีดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนดิไดรั้บผลกระทบตอ่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรือมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดรั้บ
ผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดรั้บมติ
เสยีงขา้งมากหรอื มตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมาก
หรอืมตพิเิศษของ จ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนั : - 

การแกไ้ขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน และมี
สาระส าคัญทีเ่ป็นไปตาม และไม่ขัดหรอืแยง้กับพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ตลอดจนหลักเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศัยอ านาจของกฎหมายดังกลา่ว ใหถ้อืวา่ขอ้ผกูพันสว่นทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้
มผีลผกูพันคูส่ญัญา 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ตอ้งไดรั้บมติ
พเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้น้ี เรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับผลประโยชนต์อบแทนและการคนืเงนิทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ข) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นตามขอ้ 6 ของ
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที ่ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยส์นิอืน่ 

(ง) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการประกันตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 
กรณีกองทุนรวมมปีระกันและขอ้ก าหนดเกีย่วกับ การแกไ้ขเพิม่เตมิสัญญาประกันในเรือ่งใด ๆ อันมผีลใหผู้ ้
ถอืหน่วยลงทนุเสยีผลประโยชน ์

(จ) เรือ่งทีผู่ด้แูลผลประโยชนเ์ห็นวา่กระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพันในลักษณะ ดังต่อไปน้ี ใหม้ีผลผูกพันเมื่อไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แล
ผลประโยชน ์โดยไมต่อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันใหม้สีาระส าคญัสอดคลอ้งกับโครงการจัดการกองทนุรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
โดยไดรั้บมตโิดยเสยีงขา้งมากหรือมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรือไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน 
แลว้แตก่รณี หรอื 

(ข) ผูด้แูลผลประโยชน์แสดงความเห็นวา่การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันนัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร 
และไมก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันไม่ว่ากรณีใดตอ้งกระท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชือ่ โดยบุคคลผูม้อี านาจลงนาม
ผูกพันบรษัิทจัดการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้ประทับตราบรษัิท (ถา้มี) บรษัิทจัดการ
กองทุนรวมจะจัดใหม้ขีอ้ผูกพันเปิดเผยไว ้ณ ทีท่ าการและเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการกองทนุรวมเพือ่ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้รวมทัง้จัดส่งสรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพัน พรอ้มทัง้เหตุผลและความ
จ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ พรอ้มกับการสง่รายงานประจ าปีของกองทนุรวม 

18. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ม ี

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิัตติามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการอนุมัตใิหจ้ัดตัง้กองทุนรวม
แบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏบิัตนัิน้ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนรวมหรือผูล้งทุน 
บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะแกไ้ขเยียวยาความเสยีหายโดยไม่ชักชา้ โดยในกรณีทีเ่กดิขอ้พพิาทระหว่าง
บรษัิทจัดการกองทนุรวมและผูล้งทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมยนิยอมใหน้ าขอ้พพิาทเขา้สูก่าร 

พจิารณาของอนุญาโตตลุาการ 
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19. การเลกิกองทนุรวม 

เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ : 

กองทนุจะเลกิเมือ่ครบก าหนดอาย ุหรอืกรณีใดกรณีหนึง่ดังตอ่ไปน้ี  

1. หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมมีลูคา่หน่วยลงทนุหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนดังน้ี 

(1) มลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยค านวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทนุ มมีลูคา่นอ้ยกวา่ 
50 ลา้นบาทในวันท าการใด และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะเลกิกองทนุเปิดนัน้  

(2)  จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 ราย ในวันท าการใด  

(3)  มกีารขายคนืหน่วยลงทนุในลักษณะใดลักษณะหนึง่ดังน้ี 

(ก)  มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสทุธ ิณ วันใดวันหนึ่งเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได ้
แลว้ทัง้หมด  

(ข)  มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสทุธใินชว่งระยะเวลา 5 วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดตดิตอ่กันคดิ
เป็นจ านวนเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้น้ี ในกรณีทีเ่ป็นกองทนุรวม
ทีม่กี าหนดระยะเวลาการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นชว่ง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคนื
หน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดยีวกัน ซึง่กองทุนรวมเปิดใหรั้บซือ้คนืหน่วยลงทุน
เทา่นัน้ 

ความใน (3) วรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชบ้ังคับกับกองทุนรวมทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวาม
เชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่ 
เน่ืองจากกองทุนรวมยังคงมทีรัพยส์นิคงเหลอืทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผูถ้อืหน่วย
ลงทนุทีเ่หลอือยูจ่ะไมไ่ดรั้บผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 

(4) กรณีทีป่รากฏขอ้เท็จจรงิซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณาแลว้มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผล
ว่าจะมีการขายคนืหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทนุโดยรวม 

ความในวรรคหนึง่ (3) และ (4) มใิหน้ ามาใชบ้ังคับกับกองทนุรวมดังน้ี 

(ก)  กองทนุรวมตลาดเงนิ 

(ข)  กองทนุรวมดัชนี  

(ค)  กองทนุรวมอทีเีอฟ 

(ง)  กองทนุรวมหน่วยลงทนุ 

(จ)  กองทนุรวมฟีดเดอร ์

2. เมือ่ไดรั้บความเห็นชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วย
ลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการ 

3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาเลกิโครงการ หรอืด าเนนิการอืน่ใด ในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดค้รัง้แรกของกองทุนไม่เพยีงพอต่อการบรหิารจัดการลงทุน โดยเป็นไปตามดุลยพนิจิของบรษัิท
จัดการ เพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

4. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป 
หากปรากฏวา่  

(1)  มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทุนรวมหรอืขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการ
กองทุนรวมทีขั่ดหรือแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือ
ค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว 

(2)  มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดป้ฏิบัตหิรือดูแลใหม้ีการปฏิบัตติาม
หลักเกณฑเ์กีย่วกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไปตามทีก่ าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑใ์นการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสอืชีช้วนและการเสนอขาย
หน่วยลงทนุ  
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5. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทุนรวม ในกรณีทีม่เีหตอุัน
ควรสงสยัวา่อาจมกีารจัดตัง้กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไปเพือ่การแสวงหาประโยชนจ์ากการลงทนุของบคุคล
หรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมอืในการบรหิารจัดการทรัพยส์นิหรือธุรกจิของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลใด และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดด้ าเนนิการแจง้ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมหรอื
บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งท าการชีแ้จง แสดงเหตผุล ขอ้เท็จจรงิ และหลักฐาน ซึง่ในกรณีทีไ่มม่กีารชีแ้จง หรอืชีแ้จง
แลว้แต่ไม่อาจพสิจูน์หรือท าใหเ้ชือ่ไดว้่าการจัดตัง้กองทุนรวมเป็นการจัดตัง้กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไป
อย่างแทจ้ริง และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมท าการแกไ้ข หรือ
ด าเนนิการใด ๆ และบรษัิทจัดการกองทนุรวมไมส่ามารถด าเนนิการตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่
ได ้หรอืด าเนนิการแลว้แตไ่มส่ามารถท าใหก้องทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไปอยา่งแทจ้รงิ 

6. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มคี าสั่งเลกิกองทนุรวมตามมาตรา 128 หรอืเมือ่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. มีค าสั่งเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ย
หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจัดตัง้และจัดการกองทนุ 

7. ในกรณีทีม่เีหตุจ าเป็นและสมควร บรษัิทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิน้สดุลงของการ
อนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทนุรวมหรอืด าเนนิการคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ล้งทนุ 

การด าเนนิการของบรษิทัจดัการ เมือ่เลกิกองทนุรวม : 

1. เมือ่ปรากฏกรณีตามหัวขอ้เงือ่นไขในการเลกิกองทนุขอ้ 1. บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเพือ่เลกิกองทนุรวม 
ดังตอ่ไปน้ี 

(1)  ยตุกิารรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตัง้แตว่ันทีเ่กดิเหตกุารณ์ใหเ้ลกิกองทนุ 

(2) แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบภายใน 3 วันท าการนับแตว่ันทีเ่กดิเหตใุหเ้ลกิกองทนุ โดยวธิกีารดังน้ี 

      1. แจง้ผูถ้อืหน่วยทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยโดยชอ่งทางใด ๆ ทีม่หีลักฐานว่าสามารถตดิต่อผูถ้อื
หน่วยได ้

      2. แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน ์

      3. แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไวบ้นเว็บไซตข์องส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

(3)  จ าหน่ายทรัพยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกลา่วภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันทีเ่กดิเหตกุารณ์
ใหเ้ลกิกองทุน เพือ่รวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระท าไดเ้พือ่ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิ

(4)  ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสดัสว่นจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 10 
วันท าการนับแต่วันทีเ่กดิเหตุการณ์ใหเ้ลกิกองทุน และเมือ่ไดด้ าเนนิการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ให ้
ถอืวา่เป็นการเลกิกองทนุรวมเปิดนัน้ 

ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมแบบสะสมมูลค่า บรษัิทจัดการจะด าเนินการ
ดังตอ่ไปน้ี 

การด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนนิการ 

1. ยตุกิารรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคนืหน่วย ตัง้แตว่ันทีเ่กดิเหตใุหเ้ลกิ
กองทนุ 

2.  แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

          2.1  ขอ้มลูทีแ่จง้ใหท้ราบ ตอ้งมสีาระส าคญัอยา่งนอ้ยดังน้ี 

            (1)   บรษัิทจดัการจะด าเนนิการโอนยา้ยการลงทนุของผูถ้อื
หน่วยไปยัง SSF อืน่ตามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนัโดยไมเ่ก็บ
คา่ธรรมเนียมการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยจากผูถ้อืหน่วย 

           (2)   ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยประสงคจ์ะโอนยา้ยการลงทนุไปยัง SSF 
อืน่อกีทอดหนึง่ ผูถ้อืหน่วยสามารถแจง้ตอ่บรษัิทจดัการเพือ่โอนยา้ยการ
ลงทนุไปยัง SSF อืน่ทีผู่ถ้อืหน่วยก าหนด และผูถ้อืหน่วยจะไดรั้บยกเวน้

ภายใน 3 วันท าการนับแต่
วันทีเ่กดิเหตใุหเ้ลกิ

กองทนุ 
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คา่ธรรมเนียมการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขโดย
ครบถว้นดังน้ี 

          (2.1)  เป็นการโอนยา้ยตามค าสัง่ของผูถ้อืหน่วยเป็นครัง้แรกโดย
โอนยา้ยไปยัง SSF อืน่ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการเดยีวกัน  

           (2.2)  เป็นการโอนยา้ยการลงทนุภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการ
ก าหนด  ทัง้น้ี ในการก าหนดระยะเวลาดังกลา่ว บรษัิทจดัการตอ้งค านงึถงึ
ระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยจะสามารถด าเนนิการเพือ่แจง้โอนยา้ยการลงทนุได ้
อยา่งเหมาะสม 

          2.2  แจง้โดยวธิกีารดังน้ี 

            (1)   แจง้ผูถ้อืหน่วยทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยผา่นชอ่งทาง
ใด ๆ ทีม่หีลักฐานวา่สามารถตดิตอ่ผูถ้อืหน่วยได ้

           (2)  แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน ์

           (3)  แจง้ส านักงานผา่นระบบทีจ่ดัไวบ้นเว็บไซตข์องส านักงาน 

3.  จ าหน่ายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุดังกลา่ว 
ภายใน 5 วันท าการนับแต่

วันทีเ่กดิเหตใุหเ้ลกิ
กองทนุ 

4.  รวบรวมเงนิทีไ่ดจ้ากการด าเนนิการตาม 3. 
ภายใน 10 วันท าการนับ
แตว่ันทีเ่กดิเหตใุหเ้ลกิ

กองทนุ 

5.  ด าเนนิการโอนยา้ยการลงทนุไปยัง SSF อืน่ตามแนวทางทีก่ าหนดไว ้
ในขอ้ผกูพัน 

โดยไมช่กัชา้ 

2. กรณีการเลกิกองทุนรวม เพราะเหตุครบก าหนดอายุโครงการหรือเหตุอืน่ทีท่ราบก าหนดการเลกิกองทุน
รวมลว่งหนา้ 

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปน้ี 

การด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนนิการ 

1 แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

1.1 แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน ์

1.2 แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผา่นระบบทีจั่ดไวบ้นเว็บไซต์
ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.3 แจง้ตลาดหลักทรัพยใ์นกรณีทีห่น่วยของกองทนุนัน้เป็นหลักทรัพย์
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์

≥ 5 วันท าการ 
กอ่นวันเลกิกองทนุ 

2 ด าเนนิการดว้ยวธิกีารใด ๆ ใหผู้ถ้อืหน่วยและผูล้งทนุทัว่ไปทราบเรือ่ง
ดังกลา่ว  

≥ 5 วันท าการ 
กอ่นวันเลกิกองทนุ 

3 จ าหน่ายทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุเพือ่รวบรวมเป็นเงนิสด เงนิ
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงนิฝากประเภทออมทรัพย ์และตัว๋สญัญาใช ้

เงนิทีม่กี าหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมือ่ทวงถาม 

ใหเ้สร็จสิน้กอ่นวันเลกิ
กองทนุ 

20. การช าระบญัชเีมือ่เลกิกองทนุ 

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารช าระบัญช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบัญชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วาม
เห็นชอบ เพื่อท าหนา้ทีร่วบรวมและแจกจ่ายทรัพยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหน้ีสนิของกองทุนรวมแลว้
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการอย่างอืน่ตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบัญชกีองทุนใหเ้สร็จสิน้ ทัง้น้ี ตาม
หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

ส าหรับค่าใชจ่้ายและเงนิค่าตอบแทนในการช าระบัญชขีองกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพยส์นิของกองทุน
รวม และผูช้ าระบัญชจีะด าเนินการเฉลี่ยเงนิคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สนิสุทธเิท่าที่คง
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เหลอือยูต่ามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยถอือยูต่ามหลักฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
ณ วันเลกิโครงการ   

เมื่อไดช้ าระบัญชีเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูช้ าระบัญชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวมแลว้หากปรากฏวา่ยังมทีรัพยส์นิคงคา้งอยู่
ใหผู้ช้ าระบัญชจัีดการโอนทรัพยส์นิดังกลา่วใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมัตจิากส านักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุน
กับบรษัิทจัดการกองทุนรวม ถอืเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทนุ
รวม 
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