
 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์   
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

SCB Global Multi Strategies                        
(Not for Retail Investors) 

 

“กองทุนรวมนี้เน้นลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป    
ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจ านวนหรือเวลาที่ก าหนด            

ดังน้ัน จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้” 

 

หนังสือชี้ชวน 
เสนอขายหน่วยลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 www.scbam.com 

 



 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์                     
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

SCB Global Multi Strategies (Not for Retail Investors) 

จัดตั้งและจัดการโดย 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

SET UP AND MANAGED BY SCB ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED 

 

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 

มูลค่าโครงการ 3,000,000,000 บาท จ านวนหน่วยลงทุน 300,000,000 หน่วย 

ณ เวลาท าการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับแต่งตั้ง 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

หนังสือช้ีชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่  15 กุมภาพันธ์ 2561 



สารบัญ 

ส่วนท่ี 1 : รายละเอียดหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม 

ส่วนท่ี 2 : รายละเอียดโครงการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

ค ำจ ำกัดควำม / ค ำนิยำม 1 

1. ช่ือ ประเภท และอำยุของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม 10 

2. จ ำนวนเงินทุนของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม มูลค่ำท่ีตรำไว้ จ ำนวน ประเภท และรำคำของ 10 
 หน่วยลงทุนที่เสนอขำย  

3. วัตถุประสงค์ของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบำยกำรลงทุน    13 
ลักษณะพิเศษ กำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ประเภทและอัตรำส่วนกำร
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน 

4. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) 37 

5. กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก   38 

6. กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก 45 

7. กำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 50 

8.  กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 56 

9.  กำรช ำระค่ำรับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 63 

10. กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 63 

11. กำรไม่ขำยไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมส่ัง 63 

12. กำรหยุดขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 65 

13. เงื่อนไขและข้อจ ำกัดในกำรจัดสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน 65 

14. กำรจ่ำยเงินปันผล 65 

15. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 67 

16. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน  74 
  และรำคำหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีมูลค่ำหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

17. ชื่อผู้เก่ียวข้อง 82 

18. รอบระยะเวลำบัญชีประจ ำปีของกองทุนรวม 83 

19. กำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีกำรแก้ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำร 83 

20. ข้อก ำหนดอื่นๆ 85 

21. ผลบังคับของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม 93 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

ส่วนท่ี 3 : ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ  

1. บริษัทจัดกำร 1 

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ 4 

3. ผู้สอบบัญช ี 8 

4. นำยทะเบียนหน่วยลงทุน 9 

5. ผู้จัดจ ำหน่ำย 9 

6. ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน 9 

7. ผู้ดูแลสภำพคล่อง (Market Maker) (เฉพำะกอง ETF) 10 

8. ผู้ลงทุนรำยใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพำะกอง ETF)  10 

(เฉพำะรำยท่ีไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภำพคล่อง) 

9. ท่ีปรึกษำ  11 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) 11 

11. ผู้รับมอบหมำยงำนด้ำนกำรจัดกำรลงทุน (Outsource) 11 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพำะกอง Country Fund) 11 

13. สิทธิหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน 11 

14. กำรออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 12 

15. ก ำหนดเวลำ วิธีกำร และข้อจ ำกัดในกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 14 

16. วิธีกำรช ำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 15 

17. กำรจัดท ำทะเบียนหน่วยลงทุน กำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกัดในกำรโอนหน่วยลงทุน 16 

18. ข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทุน 17 

19. หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 18 

20. วิธีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน 18 

21. กำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร 18 

22. กำรเลิกกองทุนรวม 19 

23. กำรช ำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน 21 



 

                                                                                         1                                    กองทนุเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมลัติสตราทิจีส์    
ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย : SCBGMT                         

 

 
 
 
 

   
 

“กองทุนรวมนีเ้น้นลงทุนในตราสารที่มีความเส่ียงด้านเครดติและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป 
ซึ่งตราสารดงักล่าวอาจไม่สามารถชาํระคืนเงนิต้นและดอกเบีย้ตามจาํนวนหรือเวลาที่กาํหนด 

ดงันัน้ จงึเหมาะกับผู้ลงทนุที่มีฐานะการเงนิที่สามารถรับความเส่ียงจากผลขาดทุนได้” 
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลตสิตราทจิีส์ ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย 

 SCB Global Multi Strategies (Not for Retail Investors) 
(SCBGMT) 

 

 กองทนุเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมลัติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย เป็นกองทนุท่ีมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุของกองทนุเป็น 
3 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมลูคา่ ชนิดรับซือ้คืนอตัโนมติั  ชนิดจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ลงทนุ ผู้ลงทนุควรศกึษา
ข้อมลูของหน่วยลงทนุทัง้ 3 ชนิดก่อนการลงทนุ  

 มลูค่าหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุแต่ละชนิด อาจมีมลูค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจดัการจะแยกคํานวณมลูค่าหน่วย
ลงทนุสําหรับแตล่ะชนิดหน่วยลงทนุ 

 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน มิได้ทําให้ความรับผิดของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดหน่วย
ลงทนุ ทรัพย์สินทัง้หมดของกองทนุรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรับผิดตอ่บคุคลภายนอกอย่างเทา่เทียมกนั 

 กองทนุอาจเข้าทําสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์
ในแต่ละขณะ ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้ จัดการกองทุน โดยผู้ จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง เช่น ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ การเงิน การคลงั เป็นต้น เพ่ือคาดการณ์ทิศทางอตัราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากกองทนุไมไ่ด้ป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปลี่ยน
ทัง้จํานวน ผู้ลงทนุอาจจะขาดทนุหรือได้รับกําไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรือได้รับเงินคืนต่ํากวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกได้ และการทําธุรกรรม
ป้องกนัความเส่ียงอาจมีต้นทนุ ซึ่งทําให้ผลตอบแทนของกองทนุรวมโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพ่ิมขึน้ 

 กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management (EPM)) 
และอาจลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทนุจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทนุรวม
อ่ืน จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทนุท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและสามารถรับความเสี่ยงได้สงูกว่าผู้ลงทนุทัว่ไป ผู้ลงทนุจึงควรลงทนุในกองทนุ
รวมเม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า และผู้ ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดย
คํานงึถึงประสบการณ์การลงทนุ วตัถปุระสงค์การลงทนุ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง 

 กองทนุสามารถลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-investment grade) และตราสาร
หนีท่ี้ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) รวมทัง้ตราสารทุนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
(unlisted securities) ผู้ลงทนุอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนดัชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร ซึง่ส่งผลให้ผู้ลงทนุขาดทนุจากการลงทนุ
บางสว่นหรือทัง้จํานวนได้  

 ผู้ลงทนุไม่สามารถนําหน่วยลงทนุของกองทนุไปโอนให้แก่ผู้ลงทนุท่ีไม่ใช่ผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย และผู้ มีเงินลงทนุสงูได้เว้นแต่เป็น
การโอนทางมรดก 

 กองทนุอาจนําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ ทําให้กองทนุมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทนุ (Country Risk) คือ ความเสี่ยงทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม สภาวะตลาด สภาพคลอ่ง มาตรการทางการเงินในภาวะท่ีเกิดเหตกุารณ์ท่ีไมป่กติ รวมถึงข้อจํากดัตา่งๆ  
ในประเทศท่ีกองทนุไปลงทนุ ทําให้มีผลกระทบตอ่มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ หรืออาจจะทําให้กองทนุไม่สามารถนําเงินกลบั
เข้ามาในประเทศ ซึง่อาจสง่ผลให้ผู้ลงทนุไมไ่ด้รับคืนเงินตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
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 ในกรณีท่ีกองทนุไม่สามารถดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ผู้ลงทนุอาจไม่สามารถ
ขายคืนหน่วยลงทนุได้ตามท่ีมีคําสัง่ไว้ 

   ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยั
ให้สอบถามผู้ ติดตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 

   การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเม่ือเห็นว่าการลงทุนใน
กองทนุรวมเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุของตน และผู้ลงทนุยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุดงักลา่วได้ 

   ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไมป่กติ ผู้ลงทนุอาจได้รับชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุลา่ช้ากวา่ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 
 การลงทนุในหน่วยลงทนุตามรูปแบบของกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทนุมีความเสี่ยง ผู้ เอาประกนัภยัอาจได้รับเงินลงทนุคืน

มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินท่ีได้ลงทนุไป ทัง้นี ้ผู้ลงทนุควรศกึษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบ
หน่วยลงทนุก่อนการตดัสินใจลงทนุ  

 เพ่ือประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ ลงทุนรายย่อย 
(“กองทนุ”) การเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุหรือการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุหรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วย
ลงทนุของกองทนุ ให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการแต่เพียงผู้ เดียว โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของ
กองทนุให้แก่บคุคลใดก็ได้ โดยบคุคลท่ีบริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุหรือไม่รับสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุของกองทนุหรือไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุให้นัน้ รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา 
ผู้ ท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บคุคลซึง่ปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักล่าว และบริษัทหรือ
ห้างหุ้นสว่นซึง่จดัให้มีขึน้และดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีพนัธสญัญา หรือข้อตกลงกบัรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจําเป็นจะต้อง
ปฏิบติัตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าท่ีเกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น ดําเนินการตาม Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทนุได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่
บริษัทจดัการท่ีจะปฏิบติัการและดําเนินการต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
นัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมลูต่างๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนมีสิทธิ
ดําเนินการอ่ืนใดเทา่ท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบติัตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ 

 
 

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 2 สิน้สุดวันที่ 31 มกราคม 2562 
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รายละเอียดกองทุนรวม 

ช่ือโครงการ : กองทนุเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมลัติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย  
 SCB Global Multi Strategies (Not for Retail Investors) (SCBGMT) 

อายุโครงการ   : ไมกํ่าหนดอายโุครงการ 

จาํนวนเงนิทุนโครงการ          :      3,000 ล้านบาท 

วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จดัตัง้/จดัการกองทนุรวม     : วนัท่ี 31 มกราคม 2560 

วันที่จดทะเบียนกองทุน : วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2560  

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทของกองทุน 

 กองทนุรวมผสม 

นโยบายการลงทุนของกองทุน 

 กองทนุมีนโยบายลงทนุในตราสารทนุ และ/หรือตราสารหนี ้และ/หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทนุของ
กองทนุ เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทนุกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ หน่วยลงทนุกองทนุโครงสร้างพืน้ฐาน เป็นต้น และ/หรือ กองทนุอีทีเอฟ 
(ETF) ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทนุจะพิจารณาปรับสดัส่วนการลงทนุได้ตัง้แต่ร้อยละ 0 ถึงร้อย
ละ 100 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ซึง่สดัส่วนการลงทนุขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุและตามความเหมาะสม
กบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยกองทนุจะมีการลงทนุท่ีส่งผลให้มี net exposure ท่ีเก่ียวข้องกบัความเส่ียงต่างประเทศโดยเฉล่ียใน
รอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  

 นอกจากนีก้องทนุอาจลงทนุหรือมีไว้ในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient 
portfolio management) ทัง้นี ้เพ่ือให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพ่ิมขึน้ และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน และอาจลงทุน
ลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือบริหารความเสี่ยง อีกทัง้ อาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-investment grade) 
และตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) และหลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse 
Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ทัง้นี ้ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปล่ียน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการลงทนุโดยผู้จดัการ
กองทนุจะพิจารณาจากปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง เช่น ปัจจยัทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลงั เป็นต้น เพ่ือคาดการณ์ทิศทางอตัราแลกเปลี่ยน 

ทัง้นี ้ในการคํานวณสดัส่วนการลงทนุของกองทนุท่ีเก่ียวข้องกบัความเสี่ยงต่างประเทศ บริษัทจดัการอาจไม่นบัช่วงระยะเวลา 30 วนั
นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทนุรวม หรือช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนครบอายโุครงการรวมด้วยก็ได้ ทัง้นี ้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์
ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั 
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ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน 
 ผู้ลงทุนมีโอกาสท่ีจะได้รับกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเพ่ิมขึน้ จากดอกเบีย้หรือส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ท่ีกองทุนเข้าลงทุน 

รวมถึงโอกาสสร้างผลตอบแทนจากแนวโน้มเงินบาทอ่อนค่าเทียบกบัเงินสกลุต่างประเทศที่กองทนุลงทนุ ทัง้นี ้ สําหรับผู้ลงทนุท่ีเป็น
บคุคลธรรมดาเงินกําไรจากมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีเพ่ิมขึน้ดงักลา่วจะได้รับยกเว้นไมต้่องเสียภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

ระดบัความเส่ียงของกองทนุ  

แผนภาพแสดงตาํแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 

 
    

 
 

โอกาสขาดทุนเงนิต้น 

 
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 

การป้องกนัความเส่ียง fx 
ตํ่า             สูง 

ทัง้หมด/เกือบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพินิจ ไมป้่องกนั 

 
ลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวม 

Q: กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทนุรวมที่มีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  
A: กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมสําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปและมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ ดงันี ้
 กองทนุรวมมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุเป็น 3 ชนิด ได้แก่ 

1) ชนิดสะสมมลูคา่ (SCBGMTA) : (เปิดให้บริการ) 
เหมาะสําหรับผู้ลงทนุท่ีต้องการผลตอบแทนผ่านการเพ่ิมมลูคา่ของหน่วยลงทนุเป็นหลกั (Total return) 

2) ชนิดรับซือ้คืนอตัโนมติั (SCBGMTR) : (ยงัไมเ่ปิดให้บริการ) 
เหมาะสําหรับผู้ลงทนุท่ีต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั 

3) ชนิดจา่ยเงินปันผล (SCBGMTD) : (ยงัไมเ่ปิดให้บริการ) 
เหมาะสําหรับผู้ลงทนุท่ีต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล  

ตํ่า สูง 

1 8 

7  2  

3  4 6 

เส่ียงตํ่า 

เส่ียงปานกลาง 
ค่อนข้างตํ่า 

เส่ียงปานกลาง 
ค่อนข้างสูง 

เส่ียงสูง 

เส่ียงสูงมาก 

5 



 

                                                                                         5                                    กองทนุเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมลัติสตราทิจีส์    
ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย : SCBGMT                         

 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการยงัไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผลและชนิดรับซือ้คืนอตัโนมติั หากบริษัทจดัการเปิดให้บริการดงักล่าว
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนการเปิดให้บริการ 
ตวัอย่างการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ  
โดยสมมติให้; 
วนัท่ี 1 
1. มลูค่าทรัพย์สินสทุธิที่จําหน่ายได้ทัง้หมด 50,000,000 บาท มลูค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท (ภายหลงัหลกัค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุและคา่ธรรมเนียมซือ้ขายหลกัทรัพย์) แบง่เป็น 
- หน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูคา่ 25,000,000 บาท 
- หน่วยลงทนุชนิดชนิดรับซือ้คืนอตัโนมติั 10,000,000 บาท 
- หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล 15,000,000 บาท 
2. ดอกเบีย้ค้างรับในวนัแรก 100,000 บาท 
3. มีรายการซือ้หน่วยลงทนุ ชนิดชนิดรับซือ้คืนอตัโนมติั จํานวน 3,000,000 บาท และชนิดจ่ายเงินปันผล จํานวน 2,000,000 บาท 
4. มีรายการขายคืนหน่วยลงทนุ ชนิดสะสมมลูคา่ จํานวน 1,500,000 บาท 

หน่วย :บาท 

 กองทุนรวม 
หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า 
หน่วยลงทุน 
ชนิดรับซือ้คืน 
อัตโนมัต ิ

หน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล 

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิที่จาํหน่ายได้ 
หลังหกัค่าธรรมเนียมการขายและ 
ค่าธรรมเนียมซือ้ขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 

50,000,000.00 25,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 

ดอกเบีย้ค้างรับจาํนวน 100,000 บาท 100,000.00 50,000.00 20,000.00 30,000.00 
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิก่อนหกัค่าใช้จ่าย
กองทุน 

50,100,000.00 25,050,000.00 10,020,000.00 15,030,000.00 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน) 
ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ = 1.00%  
(+VAT 7%)  

-1,468.69 -734.34 -293.74 -440.61 

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  
= 0.03% (+VAT 7%) 

-44.06 -22.03 -8.81 -13.22 

ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน -1,512.75 -756.37 -302.55 -453.83 
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ (NAV) 50,098,487.25 25,049,243.63 10,019,697.45 15,029,546.17 
จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 5,000,000.0000 2,500,000.0000 1,000,000.0000 1,500,000.0000 
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย) 10.0197 10.0197 10.0197 10.0197 
วนัท่ี 2 
1. มีรายการเพ่ิมหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทุน ชนิดรับซือ้คืนอัตโนมัติ จํานวน 3,000,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล จํานวน 

2,000,000 บาท 
2. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทนุ ชนิดสะสมมลูคา่ จํานวน 1,500,000 บาท 
3. มีรายการซือ้หน่วยลงทนุ ชนิดสะสมมลูคา่ จํานวน 3,000,000 บาท 
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 กองทุนรวม 
หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า 
หน่วยลงทุน 
ชนิดรับซือ้คืน 
อัตโนมัต ิ

หน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล 

4. มีรายการขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั ให้ผู้ลงทนุชนิดรับซือ้คืนอตัโนมติั จํานวน 1,000,000 บาท 
5. มีสว่นเพ่ิมของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิเกิดขึน้ 250,000 บาท    
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทนุของ 
วันก่อนหน้า (บาท) (วันที่ T) 

50,098,487.25 25,049,243.63 10,019,697.45 15,029,546.17 

รายการทีเ่กี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน 
แต่ละชนิด 

    

1. ซือ้หน่วยลงทนุ ชนิดชนิดรับซือ้คนื 
อัตโนมัตแิละชนิดจ่ายเงนิปันผล 

5,000,000.00  3,000,000.00 2,000,000.00 

2. ขายคนืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (1,500,000.00) (1,500,000.00)   
รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด (บาท) 

3,500,000.00 (1,500,000.00) 3,000,000.00 2,000,000.00 

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิภายหลังรายการ 
ที่เกี่ยวข้องกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

53,598,487.25 23,549,243.63 13,019,697.45 17,029,546.17 

ส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 
จาํนวน 250,000 บาท 

250,000.00 109,840.99 60,727.91 79,431.10 

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิก่อนหกัค่าใช้จ่าย
กองทุน 

53,848,487.25 23,659,084.62 13,080,425.36 17,108,977.27 

วธีิคดิการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ  
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า  =  53,848,487.25x (23,549,243.63/53,598,487.25) 
หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนอัตโนมัต ิ =  53,848,487.25 x (13,019,697.45/53,598,487.25) 
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล  =  53,848,487.25 x (17,029,546.17/53,598,487.25)  

ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวนั (หาร 365 วัน) 
ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดกองทุน 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ = 1.00%  
(+VAT 7%) 

-1,578.57 -693.57 -383.45 -501.55 

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  
= 0.03% (+VAT 7%) 

-47.36 -20.81 -11.50 -15.05 

ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน -1,625.93 -714.38 -394.95 -516.60 
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ (NAV) 53,846,861.32 23,658,370.24 13,080,030.41 17,108,460.67 
จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
- หน่วยลงทนุเพ่ิมขึน้จากซือ้หน่วยลงทนุ
ชนิดรับซือ้คืนอตัโนมติั  
จํานวน 3,000,000 บาท/10.0198 =  
299,407.1738 หน่วย 
-หน่วยลงทนุเพ่ิมขึน้จากซือ้หน่วยลงทนุ
ชนิดจ่ายเงินปันผล  

5,349,306.8753 2,350,294.9190 1,299,407.1738 1,699,604.7825 
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 กองทุนรวม 
หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า 
หน่วยลงทุน 
ชนิดรับซือ้คืน 
อัตโนมัต ิ

หน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล 

จํานวน 2,000,000 บาท /10.0198 =   
199,604.7825 หน่วย 
- หน่วยลงทนุลดลงจากการขายคืน 
หน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูคา่ 
จํานวน 1,500,000 บาท/10.0197 = 
149,705.0810 หน่วย 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (บาทตอ่หน่วย) 10.0661 10.0661 10.0661 10.0661 

วนัท่ี 3 
1. มีรายการเพ่ิมหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทนุ ชนิดสะสมมลูคา่ จํานวน 3,000,000 บาท 
2. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั ให้ผู้ลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั จํานวน 1,000,000 บาท 
3. มีรายการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล จํานวน 80,000 บาท 
4. มีสว่นเพ่ิมของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิเกิดขึน้ 900,000 บาท 

 กองทุนรวม 
หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า 
หน่วยลงทุน 
ชนิดรับซือ้คืน 
อัตโนมัต ิ

หน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล 

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทนุของ 
วันก่อนหน้า (บาท) (วันที่ T+1) 

53,846,861.32 23,658,370.24 13,080,030.41 17,108,460.67 

รายการทีเ่กี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน 
แต่ละชนิด 

    

1. ซือ้หน่วยลงทนุ ชนิดสะสมมูลค่า  
จาํนวน 3,000,000 บาท 

3,000,000.00 3,000,000.00   

2. ขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ 
จาํนวน 1,000,000 บาท 

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

3. จ่ายเงนิปันผล จาํนวน 80,000 บาท (80,000.00)   (80,000.00) 

รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน 
แต่ละชนิด (บาท) 

1,920,000.00 3,000,000.00 (1,000,000.00) (80,000.00) 

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิภายหลังรายการที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

55,766,861.32 26,658,370.24 12,080,030.41 17,028,460.67 

ส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 
จาํนวน 900,000 บาท 

900,000.00 430,229.22 194,954.98 274,815.80 

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิภายหลังรายการที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
และส่วนเพิ่มฯ 

56,666,861.32 27,088,599.46 12,274,985.39 17,303,276.47 

วธีิคดิการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ   
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า  =  56,666,861.32 x (26,658,370.24/55,766,861.32)   
หน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนอัตโนมัต ิ =  56,666,861.32 x (12,080,030.41/55,766,861.32)   
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 กองทุนรวม 
หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า 
หน่วยลงทุน 
ชนิดรับซือ้คืน 
อัตโนมัต ิ

หน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล 

หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล  =  56,666,861.32 x (17,028,460.67/55,766,861.32)  

ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวนั (หาร 365 วัน) 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดกองทุน 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ  = 1.00%  
(+VAT 7%) 

-1,661.19 -794.10 -359.84 -507.25 

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  
= 0.03% (+VAT 7%) 

-49.84 -23.82 -10.80 -15.22 

ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน -1,711.03 -817.92 -370.64 -522.47 

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ (NAV) 56,665,150.29 27,087,781.54 12,274,614.75 17,302,754.00 
จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
-หน่วยลงทนุเพ่ิมขึน้จากซือ้หน่วยลงทนุ
ชนิดสะสมมลูคา่ จํานวน 3,000,000 บาท 
/10.0662 = 298,027.0609 หน่วย 
- หน่วยลงทนุลดลงจากการขายคืน 
หน่วยลงทนุอตัโนมติัจํานวน 1,000,000 บาท 
/10.0661= 99,343.3405 หน่วย 

5,547,990.5957 2,648,321.9799 1,200,063.8333 1,699,604.7825 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย) 10.2136 10.2282 10.2283 10.1804 
 

Q: กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการเท่าใด 

A: 3,000 ล้านบาท  

Q: กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 

A: เหมาะสําหรับผู้ลงทนุท่ียอมรับความเส่ียงจากการลงทนุได้ในระดบัสงู ผลตอบแทนท่ีกองทนุจะได้รับส่วนใหญ่จะมาจากกําไรจากส่วนต่าง
ของราคาหลกัทรัพย์ เงินปันผล (ถ้ามี) และ/หรือดอกเบีย้รับ รวมถึงผลตอบแทนจากแนวโน้มเงินบาทอ่อนคา่เทียบกบัเงินสกลุต่างประเทศท่ี
กองทนุลงทนุ 

Q: ปัจจยัใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน 

A:  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบท่ีสําคญั ได้แก่ 

 การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้อาจมีผลกระทบตอ่การเคลื่อนไหวของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

 การผิดนดัชําระหนีข้องผู้ออกตราสารในตราสารแหง่หนี ้

 ความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ตราสารทนุและสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีกองทนุลงทนุอยู่ 
 ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลให้มลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุเปลี่ยนแปลง  ซึ่งอาจทําให้เงินต้น 
และผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวนตามไปด้วย  

Q: กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่? อย่างไร? 

A:  กองทนุรวมนีไ้มมี่การประกนัเงินลงทนุและไมคุ่้มครองเงินต้น 
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Q: กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 

A: วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี : เดือน มกราคม 

Q:  วธีิการคาํนวณมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ตามวธีิการใด 

A:   absolute VaR approach  
 สมมติฐานท่ีใช้ในการคํานวณ : 

(ก) ระดบัความเช่ือมัน่ (confidence level) : ร้อยละ 99.00 
(ข) ระยะเวลาการถือครองทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมลงทนุ (holding period) : 20.00 วนัทําการ 
มลูคา่ธรุกรรมตามหน้าสญัญาของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีบริษัทจดัการประมาณการไว้ (expected gross leverage)  
200 – 700 % ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

Q: ท่านสามารถซือ้กองทุนนีค้วบกบักรมธรรม์ประกันชีวติ (Unit-Link) ได้หรือไม่ 

A: ในช่วงแรกบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ ทัง้นี ้หากบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการบริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าโดยประกาศผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

Q: การลงทุนในรูปแบบการซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ (Unit-Link) คืออะไร 

A: การลงทุนในรูปแบบการซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต คือ การท่ีผู้ ลงทุนขอทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัท
ประกนัชีวิตจะนําเงินค่าเบีย้ประกนัส่วนหนึ่งหรือทัง้หมดไปลงทนุในกองทนุรวมตามท่ีผู้ลงทนุเลือกจากรายช่ือกองทนุรวมท่ีบริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้ โดยสดัส่วนของเงินค่าเบีย้ประกนัชีวิตท่ีจะนําไปลงทนุในกองทนุรวมจะเป็นเท่าใดขึน้อยู่กบัหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกําหนด
ไว้ในกรมธรรม์ ทัง้นี ้เงินคา่เบีย้ประกนัชีวิตท่ีนําไปลงทนุในกองทนุรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้หรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผลประกอบการ
ของกองทนุรวมท่ีผู้ลงทนุเลือกไว้ 

Q:   กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลตสิตราทจิีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ลงทุนมีนโยบายการลงทุน 
ปัจจยัความเส่ียงที่สาํคัญ และผลการดาํเนินงานอย่างไร 

A:   เน่ืองจาก กองทนุเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมลัติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย มีการลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนต่างประเทศ
กองทนุใดกองทนุหนึง่เกินกวา่ร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะท่ีสําคญัของกองทนุ ดงันี ้

สรุปสาระสาํคญัของกองทนุ AQR Systematic Total Return Fund 

นโยบายการลงทนุ กองทุนประกอบไปด้วย 3 กลยุทธ์การลงทุน ได้แก่ Market Risk Premia 
Strategy, Macro Asset Timing Strategy และ Market Neutral Security 
Selection Strategy โดยแต่ละกลยุทธ์การลงทุนมีเป้าหมายการลงทุนท่ี
แตกตา่งกนั 
Market Risk Premia  
ลงทุนใน 3 ประเภทสินทรัพย์ ได้แก่ ตราสารทุน ตราสารหนีรั้ฐบาล และ
สินค้าโภคภัณ ฑ์  โดยจัดสรรการลงทุนตามความผันผวน  และค่า
สหสมัพันธ์ของแต่ละประเภทสินทรัพย์ โดยมีเป้าหมายให้ความผันผวน
ของทัง้ 3 ประเภทสินทรัพย์เทา่กนั 
Macro Asset Timing Strategy 
ลงทุนใน 4 ประเภทสินทรัพย์ ได้แก่ ตราสารทุน ตราสารหนี ้สินค้าโภค
ภณัฑ์ และอตัราแลกเปล่ียน ผ่านตราสารอนพุนัธ์ท่ีมีสภาพคล่องสงู โดยมี



 

                                                                                         10                                    กองทนุเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมลัติสตราทิจีส์    
ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย : SCBGMT                         

 

กลยุทธ์การลงทุนตามแนวโน้มราคา จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณอย่าง
เป็นระบบ  โดยกลยุทธ์นี ส้ามารถลงทุนแบบ  Long/Short เพ่ือให้ได้
ประโยชน์ในทกุช่วงสภาวะตลาด และมีค่าสหสมัพนัธ์ต่อความเคลื่อนไหว
ของตลาดตราสารทนุ และตราสารหนีท่ี้ต่ํา  
Market Neutral Security Selection 
ลงทนุในตราสารทนุ โดยทํา Market Neutral และคดัเลือกสินทรัพย์รายตวั 
นอกจากนี ้ยงัมีค่าสหสมัพนัธ์ต่อความเคลื่อนไหวของตลาดตราสารทนุท่ี
ต่ํา 

วนัจดัตัง้กองทนุ 8 มิถนุายน 2556 

ประเทศท่ีจดทะเบียน ประเทศลกัเซมเบร์ิก 

อายกุองทนุ ไมกํ่าหนดอายโุครงการ 

สกลุเงินหลกั USD 

ISIN LU1432466040 

Fund Bloomberg ticker AQRSTAU LX Equity 

ดชันีอ้างอิง (Index) ไมมี่ 

บริษัทจดัการ AQR Lux Funds 

เวบ็ไซต์ (website) ไมมี่ 

Management Fee 1.25% 

ผลการดาํเนินงานที่ผ่านมาของกองทุน 
ผลการดําเนินงานของกองทนุ AQR Systematic Total Return Fund เม่ือเปรียบเทียบกบัตวัชีว้ดั (Benchmark) แสดง ได้ดงัตอ่ไปนี ้

 
หมายเหต ุ: 
(1) ท่ีมา: เอกสาร fact sheet ของกองทนุ AQR Systematic Total Return Fund ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 
(2) ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็น สิ่งยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต 
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Q:   ความผันผวนของผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศนัน้เป็นอย่างไร 

A:  จากผลการดําเนินงานของกองทนุข้างต้น เม่ือเปรียบเทียบกบัตวัชีว้ดั (Benchmark) อาจพิจารณาได้จากความผนัผวน/ความเคลื่อนไหว
ของราคาหรือมลูคา่หน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาได้ตามรูป (กราฟ) ดงันี ้

กราฟแสดงผลตอบแทนย้อนหลงัภายในระยะเวลา 5 ปีของ MSCI World NETR USD Index  

 
           หมายเหต ุ: (1) ท่ีมา Bloomberg ตัง้แตว่นัท่ี 11 มีนาคม 2556 – 31 มกราคม 2561 

                 (2) ผลตอบแทนในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึง 
ผลตอบแทนในอนาคต 

กราฟแสดงผลตอบแทนย้อนหลงัภายในระยะเวลา 5 ปีของ MSCI World NETR Euro Index 

 
หมายเหต ุ: (1) ท่ีมา Bloomberg ตัง้แตว่นัท่ี 11 มีนาคม 2556 – 31 มกราคม 2561 
                 (2) ผลตอบแทนในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึง 

ผลตอบแทนในอนาคต 
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กราฟแสดงผลตอบแทนย้อนหลงัภายในระยะเวลา 5 ปีของ BofA Merrill Lynch global high yield index 

 
หมายเหต ุ: (1) ท่ีมา Bloomberg ตัง้แตว่นัท่ี 11 มีนาคม 2556 – 31 มกราคม 2561 

 (2) ผลตอบแทนในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง 
ผลตอบแทนในอนาคต 

ข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

Q: กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร 

A: การเสนอขายหน่วยลงทนุ 
 สําหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรก  : ผู้ลงทนุสัง่ซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต่ํา ดงันี ้ 
           1. สําหรับผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย: 550,000 บาท  
           2. สําหรับผู้ มีเงินลงทนุสงู: 550,000 บาท  
           ในราคาหน่วยลงทนุ หน่วยละ 10.00 บาท 
        สัง่ซือ้ครัง้ต่อไป ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท คํานวณเป็นหน่วยลงทนุได้ โดยนําจํานวนเงินท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหารด้วยราคาขายหน่วยลงทนุ 

(มลูค่าหน่วยลงทนุ บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)และภาษีมลูค่าเพ่ิม ค่าใช้จ่ายในการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ (ถ้ามี)) 
ยกตวัอย่าง เช่น หากผู้ลงทนุสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และค่าธรรมเนียมสําหรับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
สําหรับช่วงการเสนอขายครัง้แรก เทา่กบัร้อยละ 0.50 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ (ยงัไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม) ราคาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก
เท่ากบั 10.0535 บาทต่อหน่วย  โดยหากผู้ลงทนุสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเท่ากบั 550,000 บาท ในช่วงการเสนอขายครัง้แรกดงักล่าว ผู้ลงทนุจะได้รับ
จํานวนหน่วยลงทนุเทา่กบั 54,707.3158 หน่วย (550,000/10.0535)  

 ผู้ลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ ดงันี ้
 บริษัทจัดการกําหนดให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ทุกเดือน โดยกําหนดให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนส่งคําสั่งซือ้หน่วยลงทุน

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 12 วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุก่อนวนัทําการเสนอขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งวนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
สามารถส่งคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนได้ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
ผู้ลงทนุสัง่ซือ้ครัง้แรกไมน้่อยกวา่ 550,000 บาท และครัง้ตอ่ไปไมน้่อยกวา่ 1,000 บาท ผู้ลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ี  

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  โทร.  0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900, 
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      0-2544-3907, 0-2544-3909, 0-2544-3941, 0-2544-3998 
   และสํานกังานสาขาทกุแหง่ เวลา 8.30-15.30 น. 

 บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากดั โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทําการ – 15.30 น. 
 ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ และบริษัทอาจพิจารณาแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้

คืนอ่ืนเพ่ิมเติมได้ในภายหลงั หรืออาจพิจารณารับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผ่าน 
o บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com  

เวลาเร่ิมให้บริการ -16.00 น. 

อนึง่ บริษัทจดัการอาจพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนรายอ่ืนเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลงั  

(ทัง้นี ้*วนัท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการของกองทนุหลกั และ/หรือวนัทําการของต่างประเทศ
ท่ีกองทนุหลกัลงทนุ และ/หรือประเทศที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุ หรือตามท่ีบริษัทจดัการประกาศกําหนดเพ่ิมเติม) 

กรณีผู้ลงทนุท่ีเป็นบคุคลธรรมดา ผู้ลงทนุตัง้แต ่2 คนขึน้ไปแตไ่ม่เกิน 4 คน สามารถถือหน่วยลงทนุร่วมกนัได้ แตส่ําหรับกรณีผู้ลงทนุท่ีเป็น
นิติบคุคลผู้ลงทนุไม่สามารถถือหน่วยลงทนุร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจดัการกําหนด เว้นแต่บริษัท
จดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอ่ืน 

การชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

ผู้ลงทนุสามารถชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 กรณีผู้ลงทนุทํารายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) และช่องทางท่ีธนาคารกําหนด  
 ชําระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวนัท่ีเดียวกบัวนัท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม  
“ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) เพ่ือกองทนุเปิดของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั” 

 กรณีผู้ลงทนุทํารายการผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุรายอ่ืนท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
 นําเช็คหรือเงินสดเข้า “บญัชีซือ้กองทนุ บลจ.ไทยพาณิชย์ จํากดั” โดยมีรายละเอียดธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

 ธนาคาร เลขที่บญัชี 

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

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

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 777-0-05844-9 

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

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 001-1-53394-0 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 00011300000058 
ธนาคารธนชาติ จํากดั (มหาชน) 014-3-00522-8 

ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 739-3-63018-7 

ธนาคารซิตีแ้บงก์ ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 080-0-35101-4 

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

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

ธนาคารออมสิน 000-0-43238-5 
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วธีิการรับซือ้คนื 

กรณีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิ
(1) บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยถือว่าบริษัทจดัการได้รับ

ความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนให้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมติัแล้ว ทัง้นี ้การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัดงักลา่วจะทําให้จํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะรายลดลง 

(2) การพิจารณาจํานวนเงินและจ่ายเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัจะขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึ่งบริษัทจดัการจะ
ดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัจากผลตอบแทนและ/หรือมลูค่าของตราสารท่ีลงทนุและ/หรือกองทนุท่ีกองทนุไปลงทนุ
และ/หรือจากกําไรสทุธิและ/หรือกําไรสะสมของกองทนุ 

(3) บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตาม (1) ข้างต้นโดยนําเงินของผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายไปลงทนุต่อยงักองทนุเปิดไทยพาณิชย์
ตราสารหนีร้ะยะสัน้ (SCBSFF) หรือ กองทนุรวมตราสารหนี/้กองทนุรวมตลาดเงินท่ีบริษัทจัดการกําหนด  หรือกองทุนรวมอ่ืนตาม
ความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  โดยกองทนุที่รองรับจะเป็นไปตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

(4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีรายช่ือตามหลกัฐานท่ีปรากฎอยู่
ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

(5) บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ราคารับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุส่งคําสัง่ขายคืน/สบัเปล่ียนออกหน่วยลงทนุในวนัทํารายการรับซือ้คืนอตัโนมติั จนทําให้หน่วยลงทนุท่ี เหลืออยู่
ไม่เพียงพอต่อการทํารายการรับซือ้คืนอตัโนมติั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะทํารายการรับซือ้คืนอตัโนมติัหน่วยลงทนุคงเหลือทัง้หมด 
โดยถือวา่ได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างดงันี ้
(ก) กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถกูคําสัง่ยึดหรืออายดัหน่วยลงทนุโดยผู้ ท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย บริษัทจดัการจะไม่ดําเนินการรับซือ้คืนหน่วย

ลงทนุโดยอตัโนมติั ทัง้นีเ้ฉพาะหน่วยลงทนุในสว่นท่ีถกูคําสัง่ยดึหรืออายดัดงักลา่วเทา่นัน้ 
(ข) กรณีท่ีหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุติดภาระจํานําอยู่ บริษัทจดัการจะไมดํ่าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั ทัง้นีเ้ฉพาะ

หน่วยลงทนุในสว่นท่ีติดภาระจํานําดงักลา่วเทา่นัน้ 
(ค) กรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเหน็วา่การไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัครัง้นัน้ๆ เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถยกเลิกความเห็นชอบให้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) ข้างต้นได้ เว้นแต่บริษัทจดัการเห็นว่าเหมาะสมและ
อนญุาตเป็นกรณีพิเศษสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย 

กรณีรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพนิิจของผู้ลงทุน 

บริษัทจดัการกําหนดให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ทกุเดือน โดยกําหนดให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 12 วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุก่อนวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งวนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
สามารถส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจดัการ และเว็บไซต์ของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการขายคืน โดยมีมลูค่าขัน้ต่ําในการขายคืน 1,000 บาท และมลูค่าขัน้ต่ําคงเหลือในบญัชี 1,000 บาท 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะชําระเงินคืนให้ผู้ลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยไม่นบัรวมวนัหยดุทําการในต่างประเทศ 
ซึง่บริษัทจดัการจะประกาศวนัหยดุทําการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจดัการ และเว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  โดยโอนเข้าบญัชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายช่ือผู้ลงทนุ ตามท่ีผู้ลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ 
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ผู้ลงทนุสามารถสัง่ขายหน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ* ได้ท่ี  : 
 บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากดั โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทําการ - 15.30 น. 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ผู้ลงทนุสามารถสัง่ขายหน่วยลงทนุได้ท่ี 

o ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  โทร. 0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900, 
   0-2544-3907, 0-2544-3909, 0-2544-3941, 0-2544-3998  

และเฉพาะช่องทางท่ีธนาคารกําหนด เวลา 8.30-15.30 น. 
o บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com  

เวลาเร่ิมให้บริการ – 16.00 น. 
อนึง่ บริษัทจดัการอาจพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนรายอ่ืนเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลงั  

(ทัง้นี ้*วนัที่ตามปฏิทินที่เป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการของกองทนุหลกั และ/หรือวนัทําการของ
ต่างประเทศท่ีกองทนุหลกัลงทนุ และ/หรือประเทศที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุ หรือตามท่ีบริษัทจดัการประกาศกําหนดเพ่ิมเติม) 

Q: กรณีใดที่บริษัทจดัการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทนุ 

A: บริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงบั และ/หรือ ยกเลิกการทําธุรกรรมของผู้ถือ
หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบางส่วนได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่จําต้องแจ้งให้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ใด
เหตกุารณ์หนึง่หรือหลายเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุกรอกรายละเอียดในใบคําขอใช้บริการกองทนุ และ/หรือ ใบสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของ
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือ เอกสารอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสําหรับการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมย่ื่นเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ซึง่มีรายละเอียดตามท่ีบริษัท
จดัการกําหนด  

(ข)  บริษัทจัดการเห็นว่าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลกัษณะเป็นการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลกัษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขดัแย้งต่อ
กฎหมายตา่งๆ  

(ค)  บริษัทจดัการเห็นว่า การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุรวม ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายอ่ืน หรือ
ความน่าเช่ือถือหรือภาพลกัษณ์ของธรุกิจจดัการลงทนุ หรือช่ือเสียงของบริษัทจดัการ  

(ง) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุให้แก่ผู้ลงทนุท่ีเป็นบคุคลธรรมดาตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกิน  
4 คนถือหน่วยลงทนุร่วมกนั และปรากฏวา่ผู้ลงทนุบางคนหรือทัง้หมดเสียชีวิต 

(ฉ) เพ่ือประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์  ห้ามขายผู้ ลงทุนรายย่อย 
(“กองทนุ”)  การเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุหรือการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการแต่
เพียงผู้ เดียว โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับหรือปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุหรือการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุให้แก่บคุคลใดก็ได้ โดยบคุคลท่ีบริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุหรือไม่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุของกองทนุให้นัน้ รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ ท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บคุคลซึง่ปกติมีถ่ินท่ี
อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้ นส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้และดําเนินกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา 
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(ช) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผู้ ลงทุน หากการสั่งซือ้ดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจดัการกองทุน หรือทําให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อช่ือเสียงของ
บริษัทจดัการหรือกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 

Q: กองทุนรวมนีมี้ข้อกาํหนดเก่ียวกับการเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ ซือ้คืนหน่วยลงทุน
ตามคาํส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคนืหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 

A: การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไว้แล้ว
ได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุดังต่อไปนี ้โดยความเห็นชอบของผู้ ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว  

(ก)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล หรือ  

(ข)  มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของบริษัทจดัการ  

(2) มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการยงัไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่ง
สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3) มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

ทัง้นี ้การเลื่อนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนข้างต้น บริษัทจดัการจะดําเนินการตามท่ีระบใุนรายละเอียดโครงการและหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง 

บริษัทจดัการอาจไม่ขายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้วหรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ ซึง่ไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  

(2) บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล  

(ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  

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

(3) ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีการลงทนุหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทนุรวมดงักลา่วอย่างมีนยัสําคญั  

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ดงักล่าวไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้
ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุรวม  

(ข) มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงิน
จากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุงักล่าวอยู่เหนือการ
ควบคมุของบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุน แก่ผู้ ลงทุนเฉพาะราย 
เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริง ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ๆมีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เก่ียวกบั การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่จะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  

3. การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระสําคญั 

ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไมส่บัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามสัง่ข้างต้น บริษัทจดัการจะดําเนินการตามที่ระบใุนรายละเอียดโครงการ
และหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

การหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน 

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือ
เพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคําสั่งซือ้หรือ คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการ
ชัว่คราว ตามระยะเวลาที่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทัง้นี ้ไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุออกไปได้  

Q: วธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทนุเป็นอย่างไร 

A: ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้าและออกได้ ตามหลกัเกณฑ์/เง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด เว้นแต่บริษัทจดัการ
จะอนญุาตเป็นอย่างอ่ืน โดยผู้ ถือหน่วยสามารถติดต่อท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ได้รับการแต่งตัง้
จากบริษัทจดัการ (ถ้ามี) ซึ่งสามารถรับคําสัง่ซือ้หรือขายหน่วยลงทุน หรือเป็นผู้ ทําหน้าท่ีในการเสนอขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของ
กองทนุ หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) หรือช่องทางให้บริการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
ตามกําหนดการและช่องทางท่ีสอดคล้องกบัการทํารายการสัง่ซือ้ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทนุ 
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการยงัไม่เปิดให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการสบัเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทนุภายในกองทนุเดียวกนัได้ หากบริษัทจดัการ
เปิดให้บริการดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจดัการ 
และเวบ็ไซต์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
โครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ สํานกังานใหญ่และ
สํานกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และเว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทําการก่อนการเปลี่ยนแปลงการให้บริการดังกล่าว ซึ่งการ
ดําเนินการดงักลา่วบริษัทจดัการจะคํานงึถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 

Q:  กองทุนรวมนีก้าํหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร 

A:  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 

     บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุท่ีไมใ่ช่ผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย และผู้ มีเงินลงทนุสงู เว้นแตเ่ป็นการ
โอนทางมรดก ซึง่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

Q: ผู้ถอืหน่วยลงทนุจะทราบข้อมูลเกี่ยวกบัมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืน หน่วยลงทนุ ได้
จากช่องทางใด 

A: บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ ใน Website ของบริษัทจดัการ: www.scbam.com หรืออ่ืนๆ 
(ถ้ามี) ทกุวนัทําการ  

สทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

Q: กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

A:  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะออกหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุครัง้ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีการทํารายการ
ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เพ่ือเป็นการยืนยนัการทํารายการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
โดยในกรณีท่ีเป็นการสัง่ซือ้ในระหว่างช่วงการเสนอขายครัง้แรก นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะจดัส่ง
หนงัสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ/ใบยืนยนัการซือ้หน่วยลงทนุพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกํากบัภาษีสําหรับค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยทางไปรษณีย์ภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุ สว่นในกรณีการทํารายการ
ภายหลงัช่วงเสนอขายครัง้แรก นายทะเบียนหน่วยลงทนุและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจดัการจะจดัสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุพร้อมใบยืนยนัการทํารายการดงักลา่ว ใบกํากบัภาษีสําหรับคา่ธรรมเนียมการขาย/
รับซือ้คืน/สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และ/หรือใบเสร็จรับเงิน ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัคํานวณ
มลูคา่ทรัพย์สิน มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เว้นแต่บริษัทจดัการจะ
อนญุาตดําเนินการเป็นอย่างอ่ืน 

Q: ผู้ถอืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนีอ้าจถกูจาํกดัสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข 

A: สิทธิในการไมไ่ด้รับจดัสรรหน่วยลงทนุ: 
บริษัทจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลท่ีซือ้หน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมกํากบัตลาดทนุ
วา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
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สิทธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ:   
ในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัท
จดัการหรือบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ (Omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคล
หรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

Q: ช่องทางและวธีิการที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สทิธิออกเสียงของ
บริษัทจดัการกองทุนรวมเพิ่มเตมิ 

A: ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจดัการจะทําการติดประกาศ ณ ท่ีทํา
การของบริษัทจดัการ หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

Q: กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวธีิการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ตลอดจนวธีิเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร 

A: ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถนําสง่ข้อร้องเรียนมาได้ท่ี 

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั ฝ่ายท่ีปรึกษาการลงทนุ โทร.0-2777-7777 กด 0 กด 6  
 สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000 
 ผู้ดแูลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) โทร. 0-2470-1962 / 0-2470-1523 และโทรสาร 0-2470-1996-7 

การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการอนมุติัให้จดัตัง้กองทุนรวม และการฝ่าฝืนหรือการไม่
ปฏิบติันัน้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุรวมหรือผู้ลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชกัช้า โดยใน
กรณีท่ีเกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้ลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนญุาโตตลุาการ 

บุคคลที่เก่ียวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 

Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจดัการกองทุนรวม 

A: บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากัด จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ท่ี
ได้รับใบอนญุาตจากกระทรวงการคลงัให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทธุรกิจการจดัการกองทนุรวม กองทนุสํารองเลีย้งชีพ และ กองทนุ
ส่วนบคุคล ปัจจบุนับริษัทจดัการ มีกองทนุรวมภายใต้การบริหารจดัการจํานวนทัง้หมด 191 กองทนุ และมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ
รวม เทา่กบั 899,706,351,993.47 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561) 

o รายช่ือคณะกรรมการจดัการ 

1. นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นายณรงค์ศกัด์ิ ปลอดมีชยั กรรมการผู้จดัการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการลงทนุ 
3. นางป่ินสดุา ภูวิ่ภาดาวรรธน์ รองกรรมการผู้จดัการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารปฏิบติัการ 
4. นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว รองกรรมการผู้จดัการ กลุม่ธรุกิจลกูค้าบคุคลและสถาบนั 
5. นางสาวจารุภทัร ทองลงยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ กลุม่จดัการลงทนุตราสารทนุ 
6.  นายยทุธพล วิทยพาณิชกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ กลุม่จดัการลงทนุตราสารหนี ้
7.  นายอาชวิณ อศัวโภคิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ กลุม่ผลิตภณัฑ์และตราสารหนีต้า่งประเทศ 
8.  นางนนัท์มนสั เป่ียมทิพย์มนสั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ กลุม่จดัสรรสินทรัพย์และกองทนุตา่งประเทศ 
9.  นางทิพาพรรณ ภทัรวิกรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ กลุม่การลงทนุอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน 
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10. นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ กลุม่การลงทนุอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน 
11. นางสาววริษา ลพานกุรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ กลุม่ธรุกิจเครือข่าย 
12. นางสาวอมรมาลย์ อมัพรพิสฏิฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ กลุม่ธรุกิจกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 
13. นางสาวสมใจ โรจน์เลิศจรรยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ กลุม่บญัชีและปฏิบติัการกองทนุ 
14. นางสาวคณุากร จิรานกุรสกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ กลุม่เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

 1. นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 2. นายอนชุา เหลา่ขวญัสถิตย์ ประธานกรรมการบริษัท 
 3. ดร.อารักษ์ สธีุวงศ์ กรรมการ 

 4. นายชลิตติ เน่ืองจํานงค์ กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการ 

 5. ดร.สทุธาภา อมรวิวฒัน์ กรรมการบริษัท 

 6. นางอภิพนัธ์ เจริญอนสุรณ์ กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 7. นางสาวศรัณยา เวชากลุ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  

A:    1.  นายสมิทธ์ พนมยงค์   
 2. นายณรงค์ศกัด์ิ ปลอดมีชยั 
 3. นางสาวจารุภทัร ทองลงยา 
 4. นายยทุธพล วิทยพาณิชกร 
 5. นายอาชวิณ อศัวโภคิน 
6. นางนนัท์มนสั เป่ียมทิพย์มนสั 
7. นายพนูศกัด์ิ โลส่นุทร 
8. นางสาวมยรุา ถ่ินธนสาร 
9. นายเอกลกัษณ์ กระแสเศียร 
10. นางสาวศภุรัตน์ อารีย์วงศ์ 
11. นางสาวอรวี อดุมพาณิชย์ 
12. นายศภุกร ตลุยธญั 
13. นายสิร พศินพงศ์ 

        14.  นางสาวศศิพิมพ์ สดแสงจนัทร์ 

Q: รายชื่อผู้จดัการกองทุน ประวัตกิารศกึษา และประสบการณ์การทาํงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจดัการกองทุนรวม 
A: รายข่ือและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัผู้จดัการกองทนุ แสดงได้ดงันี ้

กลุ่มจดัสรรสนิทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ 

ลาํดับ ช่ือ-สกุล หน้าที่และความรับผิดชอบ วุฒกิารศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน 

1 นายศภุกร ตลุยธญั บริหารกองทนุ -   ปริญญาโท Master of Arts in 
Internaltional Economics 
and Finance จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

-  ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุผ่าน
กองทนุตา่งประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ 

-  ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายจดัสรรสินทรัพย์ 
และกลยทุธ์การลงทนุ บลจ.ไทยพาณิชย์  
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ลาํดับ ช่ือ-สกุล หน้าที่และความรับผิดชอบ วุฒกิารศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน 

-   ปริญญาตรี Bachelor of 
Science in Psychology 
Washington State 
University 

-   คณุวฒิุพิเศษ CFA 
Charterholder, Fund 
Manager License 

-  รองผู้ อํานวยการ ฝ่ายจดัการกองทนุตรา
สารทนุ บลจ.วรรณ  

-  ผู้จดัการกองทนุ ฝ่ายจดัการกองทนุตรา
สารหนี ้บลจ.อเบอร์ดีน 

-  เศรษฐกร บล.ทิสโก้ 

2 นายอภิวฒัน์ น้าประทานสขุ บริหารกองทนุ - ปริญญาโท International 
Economics and Finance 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

- ปริญญาตรี เศรษฐศาตร์ 
(เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

- คณุวฒิุพิเศษ CFA level III 
Candidate, FRM level 2 
Candidate, CISA level 2 
Candidate, Bond Trader 
License, Fund Manager 
License 

- รองผู้ อํานวยการ ฝ่ายการลงทนุผา่น
กองทนุตา่งประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์  

- ผู้ วิเคราะห์อาวโุส ฝ่ายตลาดการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

3 นางวิไล ชยางคเสน บริหารกองทนุ - ปริญญาโท  M.S. Finance 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- คณุวฒิุพิเศษ  CFA 
Charterholder, FRM Holder, 
Fund Manager License, 
Derivative License 

- ผู้ อํานวยการ ฝ่ายจดัสรรสินทรัพย์การ
ลงทนุ บลจ.ไทยพาณิชย์ 

- ผู้จดัการกองทนุ ฝ่ายจดัการลงทนุ บลจ.
ภทัร 

- ผู้จดัการกองทนุ ฝ่ายจดัการลงทนุ 
บลจ.ทิสโก้ 

- ผู้จดัการกองทนุ ฝ่ายจดัการลงทนุ บลจ.
ฟินนัซา่ 

- นกัวิเคราะห์อาวโุส กองทนุบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ 

- นกัวเคราะห์ บล.ซีมิโก้ 
4 นางสาวอภิญญา องค์คณุารักษ์ บริหารกองทนุ -  ปริญญาโท Master of 

Business Administration, 
Finance (เกียรตินิยมอนัดบั
หนึง่), San Francisco State 
University 

-  ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ
บณัฑิต ภาคการเงินการ
ธนาคาร (เกียรตินิยมอนัดบั

-  ผู้ อํานวยการ ฝ่ายจดัสรรสินทรัพย์             
    การลงทนุ บลจ.ไทยพาณิชย์ จํากดั 
-  Investment Associate, Hedge   
    Fund/Absolute Return Strategy,    
    Stamos Capital Partners, USA 
-  วาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จํากดั  
   (มหาชน) 
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ลาํดับ ช่ือ-สกุล หน้าที่และความรับผิดชอบ วุฒกิารศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน 

สอง), จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

-  คณุวฒิุพิเศษ CFA 
Charterholder, CAIA 
Charterholder, Fund 
Manager License, 
Derivatives Fund Manager 
License 

5 นายศภุจกัร เอิบประสาทสขุ บริหารกองทนุ -  ประกาศนียบตัร Management 
โรงเรียนการบริหารสโลน 
สถาบนัเทคโนโลยี
แมสซาชเูซตส์ (เอ็มไอที) 

- ปริญญาโท  MBA, Finance 
มหาวิทยาลยัฟู่ ตัน้ (เซ่ียงไฮ้) 

- ปริญญาโท  MSc, Finance 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า) 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 -  คณุวฒิุพิเศษ CFA Level 1, 
Fund Manager License 

- ผู้ อํานวยการ ฝ่ายการลงทนุผ่านกองทนุ
ตา่งประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ 

- ผู้จดัการกองทนุ ฝ่ายการลงทนุใน
ตา่งประเทศ บลจ.กรุงศรี 

- อาจารย์พิเศษภาควิชาการเงิน Sripatum 
International College 
Payables Associate, บ.เอ็กซอนโมบิล 

6 นายอนตุร อมัรนนัทน์ บริหารกองทนุ -  ปริญญาโท MSc 
Management of Science, 
Technology and Innovation 
at Manchester Business 
School, UK   

-   ปริญญาตรี BA Economic 
and Social Studies at 
University of Manchester, 
UK 

 -  คณุวฒิุพิเศษ CFA 
Charterholder, Fund 
Manager License 

-  รองผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทนุผ่าน
กองทนุตา่งประเทศ, บลจ.ไทยพาณิชย์ 
จํากดั 

-  Trader, ฝ่ายตลาดสินค้าล่วงหน้าและ
บริหารความเสี่ยง, บริษัท นํา้ตาลมิตรผล 
จํากดั 

-  รองผู้จดัการ, ฝ่ายตลาดการเงิน, บริษัท   
ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 

-   Associate, ฝ่ายวานิชธนกิจและตลาด 
ตราสารทนุ, บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั 
(มหาชน) 

7 นายวิจกัขณ์ ณ เชียงใหม ่ บริหารกองทนุ -  ปริญญาโท  Master of 
Commerce, Applied 
Finance Major, The 
University of Queensland 

-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์

-   ผู้จดัการ ฝ่ายการลงทนุผ่านกองทนุ
ตา่งประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ 

-   วิศวกร ฝ่ายพฒันาระบบการทดสอบ
ผลิตภณัฑ์,  UTAC Thai Limited 
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ลาํดับ ช่ือ-สกุล หน้าที่และความรับผิดชอบ วุฒกิารศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน 

อิเลก็ทรอนิคส์ สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คณุทหารลาดกระบงั 

-  คณุวฒิุพิเศษ  CFA Level I,  
Fund Manager License 

8 นายวรุณ ทรัพย์ทวีกลุ บริหารกองทนุ -  ปริญญาโท Master of  
Science Financial 
Engineering มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย   

-   ปริญญาตรี Bachelor of 
Business Administration in 
General Management 
มหาวิทยาลยัอมัสมัชญั 

 -  คณุวฒิุพิเศษ CFA level1, 
FRM level1, Fund Manager 
License 

-   ผู้จดัการ ฝ่ายการลงทนุผ่านกองทนุ    
    ตา่งประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์                    
-  เจ้าหน้าท่ี ท่ีปรึกษาการลงทนุตราสารทนุ  
    และตราสารอนพุนัธ์  บมจ.หลกัทรัพย์  
    เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) 

Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดแูลผลประโยชน์ 

A: ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ เบอร์โทรศัพท์ 

1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  

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

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 0-2305-9000 
3 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 0-2659-7777 
4 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 0-2648-3600 
5 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั 0-2648-1111 
6 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ อินฟินิติ จํากดั 0-2238-3987 
7 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) 0-2638-5000 
8 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จํากดั  0-2660-6677 
9 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2659-8000 
10 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากดั 0-2695-5000 
11 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย พลสั จํากดั (มหาชน) 0-2672-1000 
12 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 0-2657-7799 
13 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากดั 0-2697-3875 
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ เบอร์โทรศัพท์ 

14 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 0-2618-1000 
15 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2663-9999 
16 บริษัทหลกัทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2658-6300 
17 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 0-2949-1000 
18 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 0-2841-9000 
19 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) 0-2658-5800 
20 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 0-2217-8000 
21 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2658-8888 
22 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 0-2205-7000 
23 บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จํากดั (มหาชน) 0-2207-0038 
24 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2635-1700 
25 บริษัท ฮัว่เซง่เฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จํากดั 0-2223-2288 
26 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 0-2658-9000 
27 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) 0-2684-8888 
28 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั 0-2572-5999 
29 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2862-9999 
30 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จํากดั 0-2801-9100,0-2343-9500 
31 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จํากดั  0-2680-5000 
32 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวล็ธ์ เมจิก จํากดั 0-2861-4820 
33 บริษัทหลกัทรัพย์ นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เซน็ทรัล เวลธ์ โซลชูัน่ จํากดั 0-2101-8550 
34 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 0-2352-5100 
35 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวลท์ รีพบับลิค จํากดั 0-2266-6698 
36 ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 0-2633-6000 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนรายอ่ืนเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลงั  
นายทะเบียนหน่วยลงทุน 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  โทร. 0-2128-2332-7  
ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)   โทร. 0-2470-3200-1     
“นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของ 
 ผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย” 

ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิ 

  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

  ท่ีอยู ่   ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ อาคาร 1 ชัน้ 7 – 8  

  เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร 
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  เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

  โทรศพัท์ 0-2777-7777 กด 0 กด 6 

 Website www.scbam.com 

  ธนาคารไทยพาณิชย์ทกุสาขา 

  Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6  

ปัจจัยความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง 

กองทนุมีนโยบายลงทนุในตราสารทนุ และ/หรือตราสารหนี ้และ/หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทนุของกองทนุ เช่น 
หน่วย CIS หน่วยลงทนุกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ หน่วยลงทนุกองทนุโครงสร้างพืน้ฐาน เป็นต้น และ/หรือ กองทนุอีทีเอฟ (ETF) ตลอดจนหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่างตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความ
เหน็ชอบ โดยกองทนุจะพิจารณาปรับสดัสว่นการลงทนุได้ตัง้แตร้่อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ซึง่สดัสว่นการลงทนุ
ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุและตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ โดยกองทนุจะมีการลงทนุท่ีสง่ผลให้มี net exposure ท่ี
เก่ียวข้องกบัความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ กองทนุอาจลงทนุหรือมีไว้ใน
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient portfolio management) อีกทัง้ อาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตรา
สารท่ีมีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนีท่ี้มีอันดับความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-
investment grade) และตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) และหลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted Securities) กองทนุจงึมีความเส่ียงดงัตอ่ไปนี ้
 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร ( Market Risk ) : ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาตราสาร ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองของประเทศ ซึง่เป็นความเส่ียงท่ีบริษัทผู้ออกตราสารไมส่ามารถควบคมุได้  

บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัตา่งๆ รวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ราคา และยงัสามารถปรับสดัสว่นการลงทนุไป
ลงทนุในตราสารหนีห้รือตราสารทนุได้ตามความเหมาะสม ซึง่จะเป็นการช่วยลดผลกระทบตอ่ราคามลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

 ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : ความเส่ียงท่ีเกิดจากผลการดําเนินงานของผู้ ออกตราสารท่ี
กองทนุไปลงทนุ ซึง่เกิดจากการเปล่ียนแปลงความสามารถในการทํากําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตจุากภาวการณ์แข่งขนั ความผิดพลาด
ของผู้บริหาร เป็นต้น ทําให้ผู้ลงทนุในตราสารต้องสญูเสียเงินลงทนุได้ 

บริษัทจดัการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคา และคดัเลือกตราสารท่ีมีคณุภาพ  รวมทัง้สามารถพิจารณาปรับสดัส่วนการลงทนุไป
ลงทนุได้ทัง้ตราสารหนีแ้ละตราสารทนุโดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั 

 ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารทุน (Liquidity Risk)  : ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทนุในตราสารท่ีมีสภาพคลอ่งใน
การซือ้ขายต่ํา ทัง้นี ้สภาพคลอ่งดงักลา่วเกิดจากอปุสงค์และอปุทาน และคณุภาพของตราสาร ณ ขณะนัน้ๆ   

บริษัทจดัการจะเน้นลงทนุในตราสารท่ีมีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งคอ่นข้างสงู 

 ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : ความเส่ียงจากตราสารหนีท่ี้กองทนุรวมไปลงทนุท่ี
อาจจะมีการผิดนดัชําระหนี ้คือบริษัทผู้ออกตราสารหนีน้ัน้ๆ ไมส่ามารถนําเงินต้น/ดอกเบีย้มาจ่ายเม่ือถงึวนัท่ีครบกําหนดท่ีต้องจ่าย โดยมีสาเหตุ
มาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทนุหรือไมมี่สภาพคลอ่งพอท่ีจะมาจา่ยคืน เป็นต้น   

บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆของผู้ ออกตราสาร และคดัเลือกตราสารท่ีมีคุณภาพ รวมทัง้สามารถพิจารณาปรับสดัส่วนการลงทุนไป
ลงทนุได้ทัง้ตราสารหนีแ้ละตราสารทนุโดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั 



 

                                                                                         26                                    กองทนุเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมลัติสตราทิจีส์    
ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย : SCBGMT                         

 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) : ความเสี่ยงจากการท่ีราคาหลักทรัพย์ท่ีอ้างอิงอยู่มีราคา
เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกนัข้ามกบัท่ีคาดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น อตัราดอกเบีย้ หรือปัจจยัทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ซึง่สง่ผลให้ราคาของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้ามีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัสําคญั  

บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ รวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปลี่ยนสถานการณ์
ลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าให้ทนัเหตกุารณ์ เพ่ือให้เหมาะสมกบัสภาวะตลาดในขณะนัน้ และเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากความผนัผวนจาก
การลงทนุในตราสารทนุ 

 ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง  

- ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง : อนัเน่ืองจากปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อตวัแปรอ้างอิงเปลี่ยนไป 
เช่น ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลี่ยน (ค่าเงิน) ปริมาณเงินไหลเข้าหรือออก (Fund Flow) ปัจจยัทาง
สังคม และปัจจัยด้านการเมือง เป็นต้น ดังนัน้กองทุนอาจมีความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลตอบแทนน้อยลง หรือเสียโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนที่ดีขึน้ หากตวัแปรอ้างอิงนัน้มีการเปล่ียนแปลงไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้  ทัง้นีก่้อนพิจารณาลงทนุ กองทนุจะคาดการณ์ หรือ
ทําการศกึษาและวิเคราะห์ตวัแปรอ้างอิงของตราสารดงักลา่วอย่างรอบคอบ เพ่ือให้กองทนุมีความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับผลตอบแทนตามเง่ือนไขท่ีกําหนด
ไว้โดยมีระดบัความเส่ียง และผลตอบแทนที่เหมาะสม 

- ความเส่ียงด้านการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) : ความเส่ียงเม่ือกองทนุต้องการนําผลตอบแทน เช่น ดอกเบีย้รับในรูปกระแสเงินสด
ท่ีได้รับจากตราสาร ฯ ท่ีลงทุนในแต่ละงวดของกองทุน ไปลงทุนต่อ แล้วไม่สามารถได้รับอัตราดอกเบีย้หรือผลตอบแทนที่เท่าเดิม             
ในสถานการณ์ท่ีอตัราผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี ้มีแนวโน้มลดลง  เน่ืองจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากดอกเบีย้เป็นงวดๆ จะถกูนําไป
ลงทนุใหม่อีกครัง้ในตราสารอ่ืนในราคาตลาดขณะนัน้ซึง่อาจมีอตัราดอกเบีย้ต่ําลง โดยบริษัทจดัการจะทําการวิเคราะห์สรรหาตราสารเพ่ือ
นํากระแสเงินสดท่ีได้รับจากดอกเบีย้ในแต่ละงวดไปลงทนุต่อเพ่ือเพ่ิมอตัราผลตอบแทน โดยคํานึงถึงเพ่ือประโยชน์สงูสดุของกองทนุรวม
และผู้ ถือหน่วยลงทนุ ให้เหมาะสมในแตล่ะสถานการณ์ 

- ความเส่ียงด้านเครดติของคู่ สัญญา (Credit Risk) : ในกรณีท่ีคูส่ญัญาไม่สามารถปฏิบติัตามข้อตกลงที่ระบไุว้ในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
อนัเน่ืองจากภาระความเส่ียงจากการเข้าทําสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงของคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่เพ่ิมขึน้อย่างมาก จนไม่สามารถปฏิบติั
ตามภาระท่ีได้ตกลงไว้ในสญัญา แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (structure note) ท่ีคู่สญัญา
ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ในระดบั Investment Grade จากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ท่ีได้รับการยอมรับจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

-  ความเส่ียงจากการไถ่ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกําหนด (Call Risk)  : ในกรณีท่ีตราสารดังกล่าวมีเง่ือนไขให้มีการเรียก        
ไถ่ถอนคืนได้ก่อนกําหนด Call option ไว้ล่วงหน้า ผู้ ออกตราสารมีสิทธิท่ีจะจ่ายชําระหนีไ้ด้ก่อนกําหนด ส่วนใหญ่จะเกิดขึน้เม่ืออัตรา
ดอกเบีย้ในตลาดลดลงหรือการท่ีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออตราสารเพ่ิมขึน้ หรือผู้ออกตราสารสามารถหาแหล่งเงินทนุอ่ืนท่ีมีต้นทนุต่ํา
กว่ามาจ่ายคืน (Refinancing) ทําให้กองทนุถกูบงัคบัให้ไถ่ถอน และเสียโอกาสในการได้รับอตัราผลตอบแทนในระดบัเดิม โดยต้องนําเงินท่ี
ได้รับคืนนัน้ไปลงทนุใหม่ในตราสารอ่ืนทดแทนซึ่งอาจมีอตัราผลตอบแทนต่ํากว่าอตัราเดิมท่ีเคยได้รับ ในการนีบ้ริษัทจดัการจะพิจารณา
ลงทนุตราสารที่มีคณุภาพ ตลอดจนความเหมาะสมของเง่ือนไขการชําระเงินคืนของตราสารนัน้ ๆ พร้อมทัง้กําหนดและเจรจาเพ่ือให้ได้อตัรา
ผลตอบแทนที่ดีขึน้เพ่ือชดเชยความเส่ียงดงักลา่วด้วย 

  ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and political risk) 
คือ ความเสี่ยงในเร่ืองของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  การเงิน  ตลอดจนภาวะตลาดเงิน  ตลาดทนุ 
ของประเทศตา่งๆ  ท่ีกองทนุลงทนุ 
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กองทนุอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเสนอขายในตา่งประเทศ กองทนุจงึอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
ข้อกําหนด กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ อาทิเช่น นโยบายทางการเงินเร่ืองข้อจํากดัของการเคลื่อนย้าย
เงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี หลักเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการจัดตัง้กองทุนรวมท่ีอาจแตกต่างจากหลักเกณฑ์และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการจดัตัง้กองทนุรวมของประเทศไทย เป็นต้น  ทัง้นี ้ ในการพิจารณาลงทนุบริษัทจดัการจะติดตามสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน  ตลาดทุน  ตลอดจนปัจจัยพืน้ฐานต่าง ๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่าง
ใกล้ชิด  เพ่ือประเมินความเส่ียงจากการลงทนุในประเทศนัน้ ๆ ซึง่อาจช่วยลดความเส่ียงในสว่นของ  Country risk ลงได้บ้าง 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงนิ (Exchange rate risk) 
คือ ความเสี่ยงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศท่ีมีสกลุเงินแตกต่างไปจาก
สกุลเงินท่ีระดมทุนจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดงักล่าวจะขึน้อยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนใน
ช่วงเวลานัน้ ๆ ด้วย โดยอตัราแลกเปลี่ยนอาจเพ่ิมขึน้หรือลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราแลกเปลี่ยน ณ ขณะที่ลงทนุเร่ิมแรก ซึง่อาจมีผลทํา
ให้ตวัเลขรายงาน มลูคา่หน่วยลงทนุผนัผวน และอาจเกิดกําไรหรือขาดทนุจากการลงทนุได้ 

กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเสนอขายในต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นสกุลเงินต่างๆท่ีแตกต่างกันและกองทุนอาจเข้าทํา
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ขึน้อยู่กบัดลุย
พินิจของผู้ จัดการกองทุน เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินต่างประเทศนัน้ๆ เทียบกับสกุลเงินบาท ทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีโอกาส
ขาดทนุหรือกําไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเฉพาะสว่นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกลุเงินตา่งประเทศท่ีไมไ่ด้ทําการป้องกนัความเส่ียงดงักลา่ว 
อีกทัง้การทําธรุกรรมป้องกนัความเส่ียงอาจมีต้นทนุ ซึง่ทําให้ผลตอบแทนของกองทนุรวมโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพ่ิมขึน้ 

 ความเส่ียงที่เกดิจากการได้รับชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า 

คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากวันหยุดทําการของประเทศท่ีกองทุนลงทุนหรือประเทศที่เก่ียวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุด 
ทําการของประเทศไทย  ทําให้กองทนุอาจได้รับชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีกองทนุลงทนุลา่ช้า  และสง่ผล
กระทบตอ่การชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุในประเทศ 

กองทนุอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเสนอขายในต่างประเทศ ซึ่งอาจเกิดปัญหาอนัเกิดจากวนัหยดุทําการของประเทศที่กองทนุ
ลงทนุหรือประเทศที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุ(ถ้ามี) มีวนัหยดุทําการไม่ตรงกับวนัหยดุทําการของประเทศไทย กองทนุจึงอาจประสบปัญหา
ความล่าช้าในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วให้กบั
ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัคํานวณมลูคา่ทรัพย์สิน มลูค่าหน่วยลงทนุราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัทํา
การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ(T+5)   

 ความเส่ียงจากข้อจาํกัดการนําเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) 

คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุ เช่น การออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ทําให้
กองทนุไมส่ามารถนําเงินลงทนุและผลตอบแทนกลบัประเทศได้ครบถ้วนตามท่ีคาดไว้ สง่ผลกระทบตอ่การคาดการณ์ผลตอบแทนการลงทนุ
ของกองทนุ 
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการนําเงินลงทุนกลับประเทศของนักลงทุนต่างชาติของ
ประเทศท่ีกองทนุเข้าลงทนุอย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

ส่วนที่ 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

 1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ    

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดบั investment grade แตต่ํ่ากวา่ 
2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กิน 35% 

 

2.3 กรณีมี credit rating อยู่ในระดบัต่ํากวา่ investment grade 
หรือไมมี่ credit rating 

 ไมเ่กิน 15% 

 

3 หน่วย CIS  ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ไมเ่กิน 20% 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารก่ึงหนีก้ึ่งทนุ SN หรือ ศกุกูท่ีผู้ออกจดัตัง้
ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขา ธพ. ต่างประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้
ประกอบธรุกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 

5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้< 397 วนั นับแต่
วนัท่ีลงทุนท่ีไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้ มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธรุกิจสถาบนัการเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) 20% หรือ 

(2) นํา้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนั นับแต่
วนัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

 

 

 

 

 

 

6 ทรัพย์สินดงันี ้   

6.1 ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็น
หลักท รัพ ย์ซื อ้ ขายใน  SET ห รือในตลาดซื อ้ ขายหลักท รัพ ย์
ตา่งประเทศ) 

6.2 ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทท่ีจัดตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดงักล่าวซือ้ขายใน SET 
หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทนุ
ท่ีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิก
ถอนการเป็นหลักท รัพย์ซื อ้ขายใน  SET หรือในตลาดซื อ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

6.3 หุ้นท่ีอยู่ในระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1 

6.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

6.4.1 เป็นตราสารหนี  ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน SN หรือศุกูก ท่ีผู้ ออก
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยและเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ
หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ  

(แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธรุกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้

6.4.2.1 ผู้ ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ ตา่งประเทศ 

6.4.2.2 ผู้ ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing 

6.4.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้< 397 วนั นับ
แต่วนัท่ีลงทุนท่ีไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.2.1 หรือ 6.4.2.2 ผู้ มีภาระ

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) 15% หรือ 

(2) นํา้หนกัของทรัพย์สินใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบคุคลดงันี ้6.4.2.3.1 บคุคลตาม
ข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 6.4.2.3.2 สถาบันการเงินระหว่าง ประเทศท่ี
ประเทศไทย เป็นสมาชิก 6.4.2.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศ ท่ีมี
ลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตามข้อ 6.4.2.3.1 – 6.4.2.3.2  

6.4.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนั นบัแต่
วนัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market  

6.5 DW  

6.6 reverse repo 

6.7 OTC derivatives 

6.8 หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลกัษณะครบถ้วน ดงันี ้

6.8.1 จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียน
ซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดงักลา่วท่ีอยู่ระหวา่งดําเนินการแก้ไขเหต ุ

ท่ีอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET 
หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ)  

6.8.2 เป็นหน่วยของกองทุนท่ีไม่ได้มีลกัษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณี (diversified fund) ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลักษณะกระจาย
การลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า 
แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนด และ
มีลกัษณะตาม 6.8.1 

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

 

 

 

8 

 

 

 

 

ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) - SCBGMT 
รวมกนัไมเ่กิน 5% 
- AQR Systematic Total Return Fund 

(กองทนุตา่งประเทศท่ี SCBGMT ลงทนุ) 
กองทนุอาจลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีไม่ได้จดทะเบียนได้ 100% 
ของ NAV 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไมมี่ข้อกําหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา แล้วแตก่รณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที่ 2 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามกลุม่กิจการ (group limit)*  

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 

 

 

การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดงักลา่ว  

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ ดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) 25% หรือ 

(2) นํา้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุใน benchmark + 10% 

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

ส่วนที่ 3 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบคุคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุคลดงักล่าว) 
เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2 ธพ. 

1.3 บง. 

1.4 บค. 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ี MF ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สญัญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชีเว้นแต่เป็น MF 
ท่ีมีอายโุครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายกุองทนุ 

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ท่ีอายุกองทุนคงเหลือ≤ 6 
เดือน ทัง้นี ้เฉพาะ MF ท่ีมีอายโุครงการ≥ 1 ปี 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

ทรัพย์สินดงันี ้

2.1 B/E P/N ห รือ  SN ท่ี มี เ ง่ื อ น ไข ห้ าม เป ลี่ ย น มื อ แต่  MFไ ด้
ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ี
กฎหมายกําหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตรา
สารได้ 

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 
12 เดือน  

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของสว่นนี ้

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

 

 

 

 

 

 

 

3 reverse repo  ไมเ่กิน 25% 

4 securities lending  ไมเ่กิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5 

 

 

total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนท่ีคํานวณตามผู้ ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity 
limit) 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 

  

 

6 derivatives ดงันี ้

6.1 การเข้าทําธรุกรรม derivatives ท่ี
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง 
(hedging) 

ไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

 

 

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ี
มิใช่เพ่ือการลดความเส่ียง  

(non-hedging) 

global exposure limit 

6.2.1 กรณี MF ไมมี่การลงทนุแบบซบัซ้อน1  

จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยต้อง 

ไมเ่กิน 100% ของ NAV 

6.2.2 กรณี MF มีการลงทนุแบบซบัซ้อน2 

จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยมลูค่าความเสียหายสงูสดุ 
(value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดงันี ้

(1) absolute VaR≤ 20% ของ NAV  

(2) relative VaR≤ 2 เทา่ ของ VaR ของ benchmark 

หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซ้อน” หมายความวา่ การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า
ท่ีมีกลยุทธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทนุในสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้าท่ีมีความซบัซ้อน (exotic derivatives) 

** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุไมมี่ข้อกําหนดเก่ียวกบั product limit 
1,2 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน 

ส่วนที่ 4 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามความมีสว่นได้สว่นเสียในกิจการท่ีลงทนุ (concentration limit)  

 ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 

 

 

หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ ทกุ MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกัน
ต้องมีจํานวนหุ้ นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวน
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

(ไมน่บัรวมการถือหุ้นของกองทนุวายภุกัษ์) 

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุกูกของผู้
ออกรายใดรายหนึง่ (ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทยหรือตราสารหนี ้

2.1. ไม่ เกิ น  1 ใน  3 ขอ งมูลค่ าห นี ส้ิ น ท างก ารเงิน 
(financial liability)1 ของผู้ ออกตราสารรายนัน้  ตามท่ี
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 ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาครัฐตา่งประเทศ) เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ2 
โดยไม่ให้นบัรวมมลูค่าหนีส้ินดงักล่าวของเจ้าหนีท่ี้มีความ
เก่ียวข้องกบัผู้ออก เช่น เงินกู้ ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
เป็นต้น 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงินตามท่ี
เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ
ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ 
เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็น
ตราสารท่ีออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดบัต่ํากว่า 
investment grade หรือไมมี่ credit rating ให้บลจ. ลงทนุ
เพ่ือกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออกตราได้มี
การย่ืนแบบ  filing ในลักษณ ะเป็นโครงการ  (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดย
บคุคล ดงันี ้
1. ธพ . บง. หรือ  บค . ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แหง่ประเทศไทย 
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็น

สมาชิก 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทํานอง
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 ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

 เดียวกบับคุคลตาม1.-9.) 

3 
 
 
 
 
 

หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ - ไม่เกิน 25% ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF 
หรือกองทนุ CIS ตา่งประเทศ ท่ีออกหน่วยนัน้  
- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุในกรณี ดงันี ้
3.1 การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม่ท่ีมี
ขนาดเล็ก และมีการเสนอขายต่อผู้ ลงทุนในวงกว้างโดย
ได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4 

 

 

หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไม่เกิน 25% ของจํานวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน 
infra ท่ีออกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทนุท่ี
จดัตัง้ขึน้ใหม่ท่ีมีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทนุ
ในวงกว้าง  โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

5 

 

 

หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไม่เกิน  25% ของจํานวนหน่วย  property ทัง้หมดของ
กองทุน  property ท่ีออกหน่วยนัน้  เว้นแต่ เป็นหน่วย 
property ของกองทุนท่ีจัดตัง้ขึน้ใหม่ท่ีมีขนาดเล็กและมี
การเสนอขายต่อผู้ ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รับความ
เหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1 หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี
นัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี หรือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States 
Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

2 รวมถึงกรณียงัไมค่รบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

“ทัง้นี ้การคํานวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการลงทนุ
ของกองทนุ และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม” 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากผู้ซือ้ หรือ ผู้ถอืหน่วยลงทนุ หรือกองทุนรวม 

ของรอบปีบญัชีตัง้แต่วันที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2560 ถงึวันที่ 31 มกราคม 2561 
 
 
 

รายการที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม  
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) 
(ชนิดสะสมมูลค่า) 

อัตราตาม
โครงการ* 

เรียกเกบ็จริง* 
(31 มกราคม 2559) 

เรียกเกบ็จริง* 
(31 มกราคม 2560) 

เรียกเกบ็จริง* 
(31 มกราคม 2561) 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดที่
ประมาณการได้  

ไม่เกิน 3.21 - - 1.74 

1.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management fee) ไม่เกิน 2.675 - - 1.67 

1.2 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee 
fee) 

ไม่เกิน 0.107 - - 0.04 

1.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน  

(Registrar fee) 
เรียกเก็บจากบริษัท

จดัการ 
- - ไม่มี 

1.4 คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ (Advisory fee) ไม่มี - - ไม่มี 

1.5 คา่ใช้จ่ายในการจดัให้มีผู้ประกนั (Cost of 
providing the insurance) 

ตามท่ีจ่ายจริง - - ไม่มี 

1.6 คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ (Other expenses)** ไม่เกิน 2.675 - - 0.03 

 การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการ
ขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

ตามท่ีจ่ายจริง - - ไม่มี 

การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขาย
ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

ตามท่ีจ่ายจริง - - 0.01 

คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทนุรวม (Sec. Fee) 

ตามท่ีจ่ายจริง - - 0.01 

คา่สอบบญัชี (Auditing fee) ตามท่ีจ่ายจริง - - 0.01 

 คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ *** ตามท่ีจ่ายจริง   ไม่มี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการ
ไม่ได้ 

ตามท่ีจ่ายจริง - - ไม่มี 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็
จริงทัง้หมด   

ไม่เกิน 3.21 - - 1.74 

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย์  
(Trading cost) 

ตามท่ีจ่ายจริง - - ไม่มี 

*      คา่ธรรมเนียม / คา่ใช้จ่ายดงักลา่วได้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมแล้ว 
**    เม่ือคํานวณรวมกบัคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเรียกเก็บจริงจากกองทนุรวมตามข้อ 1.1 – 1.5 จะต้องไม่เกินคา่ธรรมเนียมรวมของกองทนุ 
***   คา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีน้อยกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 0.01 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 
ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายตามท่ีได้ระบไุว้ในโครงการ อาจมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึน้โดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่าย ตามท่ีได้
ระบไุว้ในโครงการ 
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รายการที่เรียกเกบ็จากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ  

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

(ชนิดสะสมมูลค่า) 

อัตราตาม
โครงการ* 

เรียกเกบ็จริง* 

(31 มกราคม 2559) 

เรียกเกบ็จริง* 

(31 มกราคม 2560) 

เรียกเกบ็จริง* 

(31 มกราคม 2561) 

คา่ธรรมเนียมการขาย (Front-End Fee)** ไม่เกิน 3.21 - - 1.605 

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืน (Back-End Fee)** ไม่เกิน 3.21 - - ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching 
Fee)** 

    

(1)  คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า 
(Switching In) 

ไม่เกิน 3.21 - - 1.605 

 

(2)  คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก 
(Switching Out)  

ไม่เกิน 3.21 - - ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

 

คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือ
ครองท่ีกําหนดไว้ในโครงการ (Exit Fee)  

ไม่มี - - ไม่มี 

คา่ใช้จ่ายในการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ เม่ือมีการ
สัง่ซือ้หรือสัง่ขายหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (เก็บเข้า
กองทนุ) (Brokerage Fee)*** 

ไม่เกิน 0.75 - - ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ในอตัรา 10 บาท 
ตอ่หน่วยลงทนุ 
1,000หน่วย  

ในอตัรา 10 บาท ต่อ
หน่วยลงทนุ 1,000
หน่วย  

ในอตัรา 10 บาท ต่อ
หน่วยลงทนุ 1,000
หน่วย  

ในอตัรา 10 บาท ต่อ
หน่วยลงทนุ 1,000
หน่วย  

*       ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดงักล่าวรวมภาษีมลูคา่เพ่ิมแล้ว 
**     ค่าธรรมเนียมการขาย / สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุอาจเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรือแตล่ะรายในอตัราท่ีไม่เท่ากนั  โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง  

รายละเอียดและหลกัเกณฑ์ให้ทราบตอ่ไป 
***   คา่ธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดงักลา่วไม่มีภาษีมลูคา่เพ่ิม 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมืเงนิและการก่อภาระผูกพนั 

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 

 

      มูลค่า ร้อยละของมูลค่า 
ช่ือหลักทรัพย์ ตามราคาตลาด ทรัพย์สนิสุทธิ 

      (บาท) (%) 
หน่วยลงทุน          403,108,430.76  75.75%  

 AQR LUX FUNDS - AQR SYSTEMATIC TOTAL RETURN FUND 
(AQRSTAULX) 

         403,108,430.76  75.75%  

เงนิฝากธนาคาร          113,321,595.47  21.30%  

 ธนาคารกสิกรไทย  จํากดั (มหาชน) (KBANK)            30,415,918.07  5.72%  
 ธนาคารกสิกรไทย  จํากดั (มหาชน) (KBANK)            82,905,677.40  15.58%  

ตราสารอนุพนัธ์ **            17,116,449.23  3.21%  

 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า/FORWARD (FWTHBUSD18518A)             (3,640,078.77) (0.69%) 
 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า/FORWARD (FWUSDTHB18216A)              1,235,057.05  0.23%  
 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า/FORWARD (FWUSDTHB18216F)                 398,284.75  0.07%  
 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า/FORWARD (FWUSDTHB18216G)                 400,440.82  0.08%  
 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า/FORWARD (FWUSDTHB18216X)              2,657,367.73  0.50%  
 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า/FORWARD (FWUSDTHB18309AW)              2,903,207.28  0.55%  
 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า/FORWARD (FWUSDTHB18323W)              1,202,903.92  0.23%  
 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า/FORWARD (FWUSDTHB18405C)                 281,605.96  0.05%  
 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า/FORWARD (FWUSDTHB18518B)              8,556,888.53  1.61%  
 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า/FORWARD (FWUSDTHB18713D)              2,945,819.66  0.55%  
 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า/FORWARD (FWUSDTHB18713E)                 174,952.30  0.03%  

สนิทรัพย์อื่น ๆ                                -  0.00%  
หนีส้นิ             (1,397,970.65) (0.26%) 
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ           532,148,504.81  100.00%  
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)             10.6868 
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รายงานสรุปเงนิลงทุน 
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 

 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย พนัธบตัร หรือตราสารแหง่หนีท่ี้กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบ
สถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ คํา้
ประกนั                                           -                           -    
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท
เงินทนุเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั 113,321,595.47 21.30 
(ค) ตราสารท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ  rating ในระดับ  investment grade เป็นผู้ ออก   
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั                                           -                           -    
(ง) ตราสารท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือในระดับท่ีต่ํากว่า 
investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลัง 
หรือ ผู้ คํา้ประกนั                                           -                           -    

 สดัสว่นสงูสดุ (Upper Limit) ท่ีบริษัทจดัการคาดวา่จะลงทนุในกลุม่ (ง) 0 %NAV  
 
 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

ผลการดาํเนินงานและดชันีชีว้ดัย้อนหลังตามปีปฏทินิ 
(คํานวณตามปีปฏิทิน ตัง้แต ่ม.ค. – ธ.ค. ของแตล่ะปี) 

 

 

หมายเหตุ : ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
ผู้ลงทนุควรทําความเข้าใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสินใจ 

 

 

 

 



 

                                                                                         39                                    กองทนุเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมลัติสตราทิจีส์    
ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย : SCBGMT                         

 

ผลการดาํเนินงานแบบปักหมุด 
 

YTD 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y ตัง้แต่จัดตัง้กองทุน

SCBGMTA 3.11% 5.80% 12.11% n.a. n.a. n.a. n.a. 6.87%

เกณฑ์มาตรฐาน1 -1.42% -2.04% 0.95% n.a. n.a. n.a. n.a. -0.16%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน 2.11% 3.72% 4.34% n.a. n.a. n.a. n.a. 5.55%

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน 1.40% 2.39% 3.28% n.a. n.a. n.a. n.a. 4.64%

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี

 
หมายเหตุ : การวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมนี ้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- 1ดชันี MSCI World NETR USD สดัส่วน 25%  
- 1ดชันี MSCI World NETR Euro สดัส่วน 25%  

- 1ดชันี BofA Merrill Lynch global high yield สดัสว่น 50% 

ปรับด้วยต้นทนุการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีลงทนุ ในอตัราสว่น 50% และปรับด้วย
อตัราแลกเปล่ียน เพ่ือเทียบกบัคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน ในอตัราสว่น 50% 

 กองทนุนีเ้คยมีผลขาดทนุสงูสดุในช่วงเวลา 5 ปี (maximum drawdown) คือ  -5.78% 
 
 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

รอบระยะเวลาตัง้แต่วันที่ ตัง้แต่วันที่  1 กุมภาพนัธ์ 2559  ถงึวนัที่  31 มกราคม 2561 
 

PTR = Min (ซือ้ทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน) 

 Avg. NAV 

PTR = 277,800,520.12 

 589,622,738.42 

PTR = 0.47 

 

หมายเหตุ : PTR คํานวณจากมลูค่าท่ีน้อยกว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรัพย์สินกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรัพย์สิน ท่ีกองทนุรวมลงทนุในรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา หารด้วยมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิเฉล่ียของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั 
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รายละเอียดตวัตราสารและอันดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารทุกตวัใน PORT 

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 

 

ประเภท ผู้ออก ผู้คํา้ /ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง วันครบกําหนด มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่าตามราคาตลาด

TRIS Rating FITCH Rating

เงินฝากธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย  จํากัด (มหาชน)  AA+(tha) 82,905,677.40                

ธนาคารกสิกรไทย  จํากัด (มหาชน)  AA+(tha) 30,415,918.07                

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
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Fitch Ratings 
   

อันดับความน่าเช่ือถือระยะยาวสาํหรับประเทศไทย  อันดับความน่าเช่ือถือระยะสัน้สาํหรับประเทศไทย 

AAA (tha)   
AAA แสดงถงึระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สงูสดุของอบัดบัความน่าเช่ือถือ
ภายในประเทศไทยซึง่กําหนดโดยฟิทช์ โดยอบัดบัความน่าเช่ือถือนีจ้ะมอบ
ให้กบัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสดุ” เม่ือเปรียบเทียบกบั    
ผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนด
ให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํา้ประกนัโดยรัฐบาล 

 F1 (tha) 
แสดงถึงระดบัความสามารถขัน้สงูสดุในการชําระหนีต้ามเง่ือนไขของตราสาร
ตรงตามกําหนดเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืน ๆ ในประเทศ
ไทยภายใต้อนัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทยซึง่กําหนดโดยฟิทช์ โดย
อนัดบัความน่าเช่ือถือนีจ้ะมอบให้สําหรับอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง 
“น้อยท่ีสดุ” เม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกนั และโดย
ปกติแล้วจะกําหนดให้กบัตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํา้ประกนัโดยรัฐบาล 
ในกรณีท่ีมีระดบัความน่าเช่ือถือสงูเป็นพิเศษจะมีสญัลกัษณ์ “+” แสดงไว้
เพ่ิมเติมจากอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีกําหนด 

AA (tha) 
AA แสดงถงึระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สงูมากเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตรา
สารหรือตราสารอ่ืนในประเทศโดยระดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทาง
การเงินขัน้นีต้า่งจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนท่ีได้รับการจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือขัน้สงูสดุของประเทศไทยเพียงเลก็น้อย 

 F2 (tha) 
แสดงถึงระดบัความสามารถในการชําระหนีต้ามเง่ือนไขทางการเงินตาม
กําหนดเวลาในระดบัท่ีน่าพอใจเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหนีอ่ื้นใน
ประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ระดบัของความน่าเช่ือถือดงักล่าวยงัไมอ่าจ
เทียบเท่ากบักรณีท่ีได้รับการจดัดนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสงูกว่า 

A (tha) 
A แสดงถงึระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สงูเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือ
สภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอ่ความสามารถในการชําระหนีไ้ด้ตรง
ตามกําหนดของตราสารทางการเงินเหลา่นีม้ากกว่าตราสารอ่ืนท่ีได้รับการจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือในประเภทท่ีสงูกว่า 

 F3 (tha) 
แสดงถึงระดบัความสามารถในการชําระหนีต้ามเง่ือนไขของตราสารการเงินตาม
กําหนดเวลาในระดบัปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอ่ืนหรือตรา
สารอ่ืนในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนีด้งักลา่วจะ
มีความไมแ่น่นอนมากขึน้ไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะสัน้
มากกว่าตราสารท่ีได้รับการจดัการจดัอนัดบัท่ีสงูกว่า 

BBB (tha) 
BBB แสดงถงึระดบัความน่าเช่ือถือขัน้ปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออก
ตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากกว่าการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการชําระหนีไ้ด้ตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงิน
เหล่านีม้ากกวา่ตราสารหนีอ่ื้นท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในประเภท
ท่ีสงูกว่า 

 B (tha) 
แสดงถึงระดบัความสามารถในการชําระหนีต้ามเง่ือนไขของตราสารการเงินตาม
กําหนดเวลาท่ีไมแ่น่นอนเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย 
ความสามารถในการชําระหนีด้งักล่าวจะไมแ่น่นอนมากขึน้ตามการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสัน้ 

BB (tha) 
BB แสดงถงึระดบัความน่าเช่ือถือคอ่นข้างต่ําเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตรา
สารอ่ืนในประเทศไทย การชําระหนีต้ามเง่ือนไขของตราสารเหลา่นี ้
ภายในประเทศนัน้ ๆ มีความไมแ่น่นอนในระดบัหนึง่และความสามารถใน
การชําระหนีคื้นตามกําหนดเวลาจะมีความไมแ่น่นอนมากขึน้ตามการ
เปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

 C (tha) 
แสดงถึงระดบัความสามารถในการชําระหนีต้ามเง่ือนไขของตราสารการเงินตาม
กําหนดเวลาท่ีไมแ่น่นอนสงู เม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศไทย
ความสามารถในการปฏิบติัตามข้อผกูพนัทางการเงินขึน้อยู่กบัสภาวะท่ีเอือ้ต่อ
การดําเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านัน้ 

B (tha) 

B แสดงถงึระดบัความนาเช่ือถือขัน้ต่ําอย่างมีนยัสําคญัเม่ือเปรียบเทียบกบั  
ผู้ออกตราสารหนีอ่ื้น ๆ ในประเทศไทย การปฏิบติัตามเง่ือนไขของตราสาร
หนีแ้ละข้อผกูพนัทางการเงินยงัคงเป็นไปได้ในปัจจบุนั แต่ความมัน่คงยงั
จํากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการชําระหนีต้ามกําหนด
อย่างตอ่เน่ืองเท่านัน้ และความสามารถในการชําระหนีต้ามกําหนดอย่าง
ตอ่เน่ืองนัน้ ไมแ่น่นอนขึน้อยู่กบัสภาวะท่ีเอือ้ตอ่การดําเนินธุรกิจและสภาพ
ทางเศรษฐกิจ 

 D (tha) 
แสดงถึงการผิดนดัชําระหนีท่ี้ได้เกิดขึน้แล้วหรือกําลงัจะเกิดขึน้ 
 
หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเช่ือถือในระยะยาวในระยะสัน้
สาํหรับประเทศไทย                                                                    
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Fitch Ratings 
   

อันดับความน่าเช่ือถือระยะยาวสาํหรับประเทศไทย  อันดับความน่าเช่ือถือระยะสัน้สาํหรับประเทศไทย 

CCC (tha), CC (tha), C (tha) 
อนัดบัความน่าเช่ือถือเหล่านีแ้สดงถงึระดบัความน่าเช่ือถือขัน้ต่ํามากเม่ือ
เปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย ความสามารถ
ในการปฎิบติัตามข้อผกูพนัทางการเงินขึน้อยู่กบัสภาวะท่ีเอือ้ต่อการดําเนิน
ธุรกิจและการพฒันาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

 เคร่ืองบ่งชีพิ้เศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถกูระบไุว้ตอ่จากอนัดบัความ
น่าเช่ือถือทกุอนัดบั เพ่ือแยกความแตกต่างออกจากการจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือระดบัสากลเคร่ืองหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถกูระบุไว้เพ่ิมเติมตอ่จาก
อนัดบัความน่าเช่ือถือสําหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพ่ือแสดงถงึสถานะย่อยโดย
เปรียบเทียบกนัภายในอนัดบัความน่าเช่ือถือขัน้หลกั ทัง้นี ้จะไมมี่การระบุ
สญัลกัษณ์ ตอ่ท้ายดงักล่าวสําหรับอนัดบัความน่าเช่ือถืออนัดบั “AAA(tha)” 
หรืออนัดบัท่ีต่ํากวา่ “CCC(tha)” สําหรับอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว  
และจะไมมี่การระบสุญัลกัษณ์ตอ่ท้ายดงักลา่วสําหรับอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ในระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1(tha)” 

D (tha) 
อนัดบัความน่าเช่ือถือเหล่านี ้จะถกูกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี ้
ซึง่กําลงัอยู่ในภาวะผิดนดัชําระหนีใ้นปัจจบุนั 

 สญัญาณการปรับอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating Watch) : สญัญาณการปรับ
อนัดบัความน่าเช่ือถือจะถกูใช้เพ่ือแจ้งให้นกัลงทนุทราบวา่มีความเป็นไปได้ท่ี 
จะมีการเปล่ียนแปลงอนัดบัความน่าเช่ือถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการ
เปล่ียนแปลงดงักลา่ว สญัญาณดงักลา่วอาจระบเุป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชี ้
แนวโน้มในการปรับอนัดบัความน่าเช่ือถือให้สงูขึน้ “สญัญาณลบ” จะบ่งชี ้
แนวโน้มในการปรับอนัดบัความน่าเช่ือถือให้ต่ําลง หรือ “สญัญาณวิวฒัน์”  
ในกรณีท่ีอนัดบัความน่าเช่ือถืออาจจะได้รับการปรับขึน้ปรับลงหรือคงท่ีโดย 
ปกติ สญัญาณการปรับอนัดบัความน่าเช่ือถือมกัจะถกูระบไุว้สําหรับช่วง
ระยะเวลาสัน้ ๆ 

Tris Rating 
   
อันดับเครดติตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาวมีอายุตัง้แต่ 1 ปีขึน้  อันดับเครดติตราสารหนีร้ะยะสัน้ มีอายุตํ่ากว่า 1 ปี  

AAA 
AAA อนัดบัเครดิตสงูสดุ มีความเส่ียงต่ําท่ีสดุ บริษัทมีความสามารถในการ
ชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูสดุ และได้รับผลกระทบน้อยมาก
จากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ 

 T1 
T1 ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดบั
ดีมาก มีสภาพคลอ่งท่ีดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนดั
ชําระหนีท่ี้ดีกวา่อนัดบัเครดิตในระดบัอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอนัดบัเครดิตใน
ระดบัดงักลา่วซึง่มีเคร่ืองหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดั
ชําระหนีท่ี้สงูย่ิงขึน้ 

AA 
AA มีความเส่ียงต่ํามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืน 
เงินต้นในเกณฑ์สงูมาก แตอ่าจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยู่ในระดบั 
AAA 

 T2 
T2 ผู้ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งใน
ระดบัดี และมีความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ีน่าพอใจ 

A 
A มีความเส่ียงในระดบัต่ํา บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบีย้และ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สงู แตอ่าจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสงู
กว่า 

 T3 
T3 ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ียอมรับได้ 

BBB 
BBB มีความเส่ียงในระดบัปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระ
ดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่ีเพียงพอ แต่มีความออ่นไหวตอ่การ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนีท่ี้ออ่นแอลงเม่ือเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยู่ใน
ระดบัสงูกวา่ 

 T4 
T4 ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ท่ีคอ่นข้างอ่อนแอ 
อนัดบัเครดิตทกุประเภทท่ีจดัโดยทริสเรทติง้เป็นอนัดบัเครดิตตราสารหนีใ้น
ตระกลูเงินบาท ซึง่สะท้อนความสามารถในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสารโดยไม่
รวมความเสี่ยงในการเปล่ียนแปลงการชําระหนีจ้ากสกลุเงินบาทเป็นสกลุเงินตรา
ตา่งประเทศ 
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Tris Rating 
   
อันดับเครดติตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาวมีอายุตัง้แต่ 1 ปีขึน้  อันดับเครดติตราสารหนีร้ะยะสัน้ มีอายุตํ่ากว่า 1 ปี  
BB 
BB ความเส่ียงในระดบัสงู บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบีย้และ
คืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ํากวา่ระดบัปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ คอ่นข้างชดัเจน ซึง่
อาจส่งผลให้ความสามารถในการชําระหนีอ้ยู่ในเกณฑ์ท่ีไมเ่พียงพอ 
 

 นอกจากนี ้ทริสเรทติง้ยงักําหนด "แนวโน้มอนัดบัเครดิต" (Rating Outlook)  
เพ่ือสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปล่ียนแปลงอนัดบั เครดิตของผู้ออกตรา
สารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติง้จะพิจารณาถึงโอกาสท่ีจะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอตุสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใน
อนาคตของ ผู้ออกตราสารท่ีอาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี ้ทัง้นี ้
แนวโน้มอนัดบัเครดิตท่ีออกให้แก่หน่วยงานหนึง่ๆ จะเทียบเท่ากบั
ความสามารถในการชําระหนีข้องหน่วยงานนัน้ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดิตแบ่ง
ออกเป็น 4 ระดบั ได้แก่ 

B 
B ความเส่ียงในระดบัสงูมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบีย้
และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ํา และอาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจ
ในการชําระหนีไ้ด้ตามการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ 

 Positive หมายถึงอนัดบัเครดิตอาจปรับขึน้  
Stable หมายถึงอนัดบัเครดิตอาจไมเ่ปล่ียนแปลง  
Negative หมายถึงอนัดบัเครดิตอาจปรับลดลง  
Developing หมายถึงอนัดบัเครดิตอาจปรับขึน้ ปรับลดลง หรือไมเ่ปล่ียนแปลง  
 

C 
C มีความเส่ียงในการผิดนดัชําระหนีส้งูท่ีสดุ บริษัทไม่มีความสามารถใน
การชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยั
เง่ือนไขท่ีเอือ้อํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึง
จะมีความสามารถในการชําระหนีไ้ด้ 

  

D 
D เป็นระดบัท่ีอยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้มส่ามารถ
ชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

  

อนัดบัเครดิตจาก AA ถงึ C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ตอ่ท้าย 
เพ่ือจําแนกความแตกตา่งของคณุภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบั
เดียวกนั 
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 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนีมิ้ได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รับรองถึง
ความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

 บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการ
กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุรวม โดยบริษัทจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นีผู้้ลงทนุสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมลูการลงทนุ
เพ่ือบริษัทจดัการได้ท่ีทางเวบ็ไซต์  www.scbam.com 

   กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั จึงไม่มีภาระ
ผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของกองทนุเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมลัติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย ทัง้นี ้ผลการ
ดําเนินงานของกองทนุเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมลัติสตราทิจีส์ เพ่ือผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อยไมไ่ด้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงิน
หรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

 ในกรณีท่ีผู้ ลงทุนต้องการทราบข้อมลูเพ่ิมเติม ผู้ลงทนุสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการได้ท่ีบริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนีเ้ม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทนุโดยคํานงึถึงประสบการณ์การลงทนุวตัถปุระสงค์การลงทนุและฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง      

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดขู้อมลูท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทนุ เช่น การทําธรุกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจดัการอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และประกาศตา่งๆ ท่ี
สมาคมบริษัทจดัการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทนุดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบเพื่อท่ีบริษัทจัดการจะสามารถ
กํากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้  

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจดัการจะทําการติด
ประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ และเก็บไว้เป็นข้อมลูเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการ
ทราบข้อมลูเพ่ิมเติม สามารถขอหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้ขายหน่วยลงทนุ 

 ผู้ลงทนุควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทนุ เป็นบคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และควรขอดบูตัรประจําตวัของบคุคลดงักลา่วท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 ในกรณีท่ีผู้ ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทนุรวมท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานและท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผกูพนัระหว่างบริษัทจดัการ
กองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีจดัทําขึน้โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

หนังสือชีช้วนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2561 



 

 

 
 
 

 
 
 

 

รายละเอียดโครงการจัดการ 
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ค าจ ากัดความ / ค านิยาม :  
 
โครงการ หรือ โครงการจัดการ หรือ โครงการจัดการกองทุนรวม  
หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
 
กองทุน หรือ กองทุนรวม  
หมายถึง กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
 
หน่วยลงทุน  
หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
 
ชนิดหน่วยลงทุน  
หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย มี 3 ชนิด 
คือ  
1. ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBGMTA)  
2. ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : SCBGMTR)  
3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : SCBGMTD)  
 
หนังสือชี้ชวน  
หมายถึง หนังสือชี้ชวนที่มีรายละเอียดตามที่ก าหนด โดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
แบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  
 
บริษัทจัดการ  
หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด  
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์  
หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  
 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน  
หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  
 
วันท าการ  
หมายถึง วันเปิดท าการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
 
วันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน  
หมายถึง วันท าการตามปฏิทินที่เป็นวันท าการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันท าการของกองทุน
หลัก และ/หรือวันท าการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และ/
หรือตามที่บริษัทจัดการก าหนด  
 
วันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
หมายถึง ทุกวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่ก าหนดให้เป็นวันท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
 
มูลค่าหน่วยลงทุน  
หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เมื่อสิ้นวันท าการที่
ค านวณ  
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ราคาขายหน่วยลงทุน  
หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
 
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
 
การแก้ไขราคาย้อนหลัง  
หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง โดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน  
 
การชดเชยราคา  
หมายถึง การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซ้ือหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทุน  
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
หมายถึง คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 
บริษัทจดทะเบียน  
หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ท าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  
 
บริษัทขึ้นทะเบียน  
หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์กรุงเทพ  
 
ตลาดหลักทรัพย์  
หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
สถาบันการเงิน  
หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน  
 
สมาคม  
หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท าการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการการ
ลงทุน  
 
กลุ่มกิจการ  
หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนดเกี่ยวกับการจัดท างบ
การเงินรวมที่มีการจัดท าและเปิดเผยล่าสุด เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีการจัดท างบการเงินรวมให้พิจารณาตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดที่ส่งต่อกระทรวงพาณิชย์  
 
ราคาซ้ือ  
หมายถึง ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซ้ือหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหน้ี ตาม
ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน  
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มูลค่าธุรกรรม  
หมายถึง ราคาซ้ือรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน จนถึงวันที่มี
การค านวณ  
 
กองทุนรวมอีทีเอฟ (exchange traded fund)  
หมายถึง กองทุนรวมเปิดที่โดยทั่วไปบริษัทจัดการกองทุนรวมจะขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเฉพาะกับผู้
ลงทุนรายใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง 
และจัดให้มีตลาดรอง (organized market) ส าหรับการซ้ือขายหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนใดๆ  
 
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (ACCREDITED INVESTORS)  
หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่  
 
ผู้มีเงินลงทุนสูง  
หมายถึง ผู้ที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในคร้ังแรกตามมูลค่าข้ันต่ าที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้ จัดการและลงทุนของกองทุนรวม
ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย  
 
ค าอธิบายศัพท์เร่ืองการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายค าย่อและความหมายของค าย่อ รวมถึง
ค าศัพท์ที่ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ 
 

ค าศัพท ์ ค าอธิบายศัพท์ 

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนดให้
จัดท างบการเงินรวม 

“กองทุนรวมเปดิ” กองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund) 

“กองทุน CIS 
ต่างประเทศ” 

กองทุนที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีลักษณะเป็นโครงกาลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และ
กองทุน infra ที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศตา่งๆ 
ซ่ึงได้แก่ 

1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ
ซ่ึงมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพ้ืนฐานตาม 1. ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าวจะจัดตั้ง
ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด 

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึง
ดังน้ี 
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ค าศัพท ์ ค าอธิบายศัพท์ 
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“การลดความเสี่ยง” การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน 
derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งก าไร (speculate) 

2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลด
ความเสี่ยง 

4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือ 
ตราสารเทียบเทา่ 
เงินฝาก” 

ทรัพย์สินดังน้ี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มี
ลักษณะท านองเดียวกับเงินฝาก  

2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน  

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที่เทียบเคียงไดก้บั
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจาก
คู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจ านวน ณ เวลาใดๆ 

“ดัชนีกลุ่มสินคา้ 
โภคภัณฑ์” 

ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด 

“ดัชนีเงินเฟอ้” ดัชนีที่จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ 

“ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน” ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้  

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังน้ี 

1. ตั๋วเงินคลัง  

2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.  

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเปน็ผู้
มีภาระผูกพัน 
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ค าศัพท ์ ค าอธิบายศัพท์ 

“ตราสารภาครัฐ 
ต่างประเทศ” 

ตราสารที่มีรูปแบบท านองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ 
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศน้ัน 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซ้ือขาย 
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีข้ึนเพื่อการซ้ือขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 

1. มีการรวบรวมค าเสนอซ้ือเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซ้ือหลายรายและ ผู้
เสนอขายหลายราย 

2. มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซ่ึงก าหนดเกี่ยวกับวิธีการในการ
ซ้ือขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซ้ือขายเป็นประการอื่น และผู้เสนอซ้ือเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์ 

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์ 

“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม 
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ท าการซ้ือ
ขายได้ใน SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดท างบการเงินรวม โดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที่มีการจัดท าและเปิดเผยล่าสุด ทั้งน้ี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“บริษัทใหญ่” 

  

“แบบ filing” 

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดท างบการเงินรวม โดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที่มีการจัดท าและเปิดเผยล่าสุด ทั้งน้ี หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 

“ใบแสดงสิทธ ิ
ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซ่ึงก าหนดให้เป็น
หลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยการก าหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) 
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ค าศัพท ์ ค าอธิบายศัพท์ 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที่มีภาระผูกพันในการช าระหน้ีตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซ้ือขาย 
derivatives” 

ศูนย์ซ้ือขายดังน้ี 

1. ศูนย์ซ้ือขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหน้า 

2. ศูนย์ ซ้ือขาย  derivatives ซ่ึงจัดตั้ ง ข้ึนและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี  

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล 

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานซ่ึงอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังน้ี 

1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุนโครงสร้าง
พื้นฐานตาม 1. ทั้งน้ี ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ่งดังน้ี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ 

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชี้วัดของกองทุน ซ่ึงเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดังน้ี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ 

2. ผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ 
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“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงาน เว้นแต่ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที่ได้รับการประกันความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงซ่ึงมีภาระผูกพันที่จะต้องช าระเงิน
ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหน้ี (credit 
event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือ
ค่าธรรมเนียมส าหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการช าระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดท าโดย CRA ซ่ึงเป็นการประเมินความสามารถในการ
ช าระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา 

“currency risk” ความเสี่ยงด้าน FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา 
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

“derivatives on  
organized exchange” 

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซ้ือขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการค านวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารน้ัน 

“DW” ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูป
บริษัททรัสต์ หรือรูปอื่นใด 

“FX” อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประ เทศกลุ่ ม อ นุภู มิ ภ าคลุ่ มแม่ น้ า โขง  (Greater Mekong Subregion)  
ซ่ึงได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)  
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“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุม่กิจการ โดยการน าอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาค านวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล  
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในคร้ังแรก (Initial Public 
Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา 

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กบัทรัพย์สิน ซ่ึง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินน้ัน 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซ่ึงอยู่
ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่ วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิ ใช่ 
รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives 

“obligation”  ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถงึ 
(obligation category & obligation characteristics) 

“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซ่ึงซ้ือขายนอกศูนย์ซ้ือขาย derivatives  
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“P/N” ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซ่ึงได้จากการค านวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน 

“regulated market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซ้ือ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับตราสารน้ัน โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ท า
หน้าที่ก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะท านองเดียวกับ
หลักทรัพย์ 

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities 
Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น 

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซ่ึงเป็น
การประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดช าระหน้ีของรัฐบาลของประเทศน้ัน 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription 
Right) 

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 
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1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
 
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : SCB Global Multi Strategies (Not for Retail Investors)  
 
1.3. ชื่อย่อ :  SCBGMT  
 
1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  
 
1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายคร้ัง  
 
1.6. การก าหนดอายุโครงการ :  ไม่ก าหนด  
 
1.7. อายุโครงการ : -  ปี -  เดือน -  วัน  
 
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : -  
 
1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :  

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติสิ้นสุดลง โดยจะไม่น ากองทรัพย์สิน
ไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการ โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี 
บริษัทจัดการจะด าเนินการดังกล่าวโดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
ส าคัญในกรณีดังต่อไปน้ี  

(1) กองทุนรวมมีจ านวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน  

(2) กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเน่ืองจากปัจจัยอื่นใดทีท่ าให้
ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตวัลดลงอย่างมีนัยส าคญั ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ  

(3) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้น าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ  

(4) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในและ/หรือต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/
หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน ซ่ึงอาจส่งผล
กระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนที่ไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดหวัง  

(5) ไม่สามารถสรรหาหรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใด ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะเลกิกองทุนไดโ้ดยถอื
ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว  
 
1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง  
 
1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  
 
2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขาย :  
 
2.1. จ านวนเงินทุนของโครงการ : 3,000,000,000.00 บาท  
 
2.2. เงื่อนไข (จ านวนเงินทุนของโครงการ) :  
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1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวน
เงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทุนโครงการหรือไม่เกิน 450 ล้านบาท (คิดเป็น
จ านวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 45,000,000 หน่วย) ทั้งน้ี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวน
เงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจ านวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทุนของ
โครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิด าเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และด าเนินการ
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบก าหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกได้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

2) บริษัทจัดการน าเงินไปลงทุนต่างประเทศภายใต้วงเงินที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอาจตามกฎหมาย และขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของโครงการได้
โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน  

อน่ึง การเพิ่มหรือลด และ/หรือการโอนหรือรับโอนวงเงินรับอนุญาตให้สามารถไปลงทุนในต่างประเทศตาม
เงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลกระทบถึงจ านวนเงินทุนของโครงการซ่ึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะด าเนินการโดยไม่ขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน  

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนได้ และ/หรือบริษัทจัดการอาจยุติหรือปิดเสนอ
การขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนได้ รวมถึงในกรณีที่กองทุนระดมทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกได้ไม่เพียงพอต่อการลงทุนในและ/หรือต่างประเทศได้ หรือด้วย
เหตุอื่นใดที่กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ทั้งน้ีข้ึนกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
คืนเงินค่าจองซ้ือ/สั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซ้ือ/สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันยุติการเสนอขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั้งกองทุนแล้วแต่กรณี  
 
2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท  
 
2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 300,000,000.0000 หน่วย  
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท 
 
2.6. มูลค่าข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังแรก :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBGMTA มูลค่าข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังแรก 550,000.00 บาท 

2. SCBGMTR มูลค่าข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังแรก 550,000.00 บาท 

3. SCBGMTD มูลค่าข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังแรก 550,000.00 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
1. ส าหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย : 550,000 บาท 
2. ส าหรับผู้มีเงินลงทุนสูง : 550,000 บาท  
 
2.7. มูลค่าข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBGMTA มูลค่าข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป 1,000.00 บาท 

2. SCBGMTR มูลค่าข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป 1,000.00 บาท 

3. SCBGMTD มูลค่าข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป 1,000.00 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
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2.8. มูลค่าข้ันต่ าของการสั่งขายคืน :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBGMTA มูลค่าข้ันต่ าของการสั่งขายคืน 1,000.00 บาท 

2. SCBGMTR มูลค่าข้ันต่ าของการสั่งขายคืน 1,000.00 บาท 

3. SCBGMTD มูลค่าข้ันต่ าของการสั่งขายคืน 1,000.00 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
 
2.9. จ านวนหน่วยลงทุนข้ันต่ าของการสั่งขายคืน :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBGMTA จ านวนหน่วยลงทุนข้ันต่ าของการสั่งขายคืน ไม่ก าหนด 

2. SCBGMTR จ านวนหน่วยลงทุนข้ันต่ าของการสั่งขายคืน ไม่ก าหนด 

3. SCBGMTD จ านวนหน่วยลงทุนข้ันต่ าของการสั่งขายคืน ไม่ก าหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
 
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBGMTA มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า 1,000.00 หน่วย 

2. SCBGMTR มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า 1,000.00 หน่วย 

3. SCBGMTD มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า 1,000.00 หน่วย 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
 
2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBGMTA จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า ไม่ก าหนด 

2. SCBGMTR จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า ไม่ก าหนด 

3. SCBGMTD จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า ไม่ก าหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ข้อ 2.5 ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท (บวก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) บวกค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี))  

หัวข้อ 
ปัจจบุันก าหนด
ข้ันต่ า (บาท) 

สงวนสิทธิปรับเพิ่มได้
สูงสุดไม่เกิน (บาท) 

2.7. มูลค่าข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป  1,000 50,000 

2.8. มูลค่าข้ันต่ าของการสั่งขายคืน 1,000 50,000 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า 1,000 50,000 
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ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนประเภทใดประเภทหน่ึงได้ 
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนใจลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงจ านวนหรือมูลค่าข้ันต่ าข้างต้นกับผู้ลงทุนทุก
รายหรือเฉพาะกลุ่มในอนาคตได้ ซ่ึงจะไม่ต่ ากว่าที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด (ทั้งน้ี 
บริษัทจัดการสามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนหรือมูลค่าสูงสุด/ต่ าสุด ดังกล่าวได้หากประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง) โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 
วันก่อนวันด าเนินการดังกล่าว (ทั้งน้ี หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งใหผู้้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันด าเนินการดังกล่าว) โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิก าหนดมูลค่าข้ันต่ าในการสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนน้อยกว่าที่
ระบุไว้ข้างต้นได้ เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ เช่น กรณีการท า
รายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนโดยการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากกองทุนรวมอื่น ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับดุลย
พินิจของบริษัทจัดการ  
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการ
ลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและ
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  
 
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

เพื่อระดมเงินออมและเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง เพื่อโอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทนที่ดี โดยลงทุนในตราสารทุน ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน และ/หรือหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น เป็นต้น  
 
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :  ผสม  

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม : 

- ตราสารทุน : ไม่ก าหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน 

- ตราสารหน้ี : ไม่ก าหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหน้ี 

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs : ไม่ก าหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs 

- กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน : ไม่ก าหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- อื่นๆ : ไม่ก าหนดสัดส่วนการลงทุนอื่นๆ 

 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : ไม่ม ี
 
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ  
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน  ล้านเหรียญ  
 
3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :   

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
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3.6. การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน  

3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า : ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-
Hedging)  

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบซับซ้อน  

3.6.2 วิธีการในการค านวน Global Exposure limit : VaR approach  

สมมติฐานที่ใช้ในการค านวณ : 

1. ระดับความเชื่อมั่น (confidence level) ร้อยละ 99.00  

2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) 20.00 วันท าการ  

3. ข้อมูลย้อนหลังที่ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ ากว่า 250.00 วันท าการ  

ประเภทของ VaR ที่บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง : Absolute VaR  

ไม่เกิน 20.00% ของ NAV  

วิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Historical Simulation  
 
3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน  
 
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active 
management)  
 
3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :   

1.ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน (%) : 25.00 

หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท 
ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่
ค านวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)  

2.ดัชนี MSCI World NETR Euro สัดส่วน (%) : 25.00 

หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท 
ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่
ค านวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)  

3.ดัชนี BofA Merrill Lynch global high yield สัดส่วน (%) : 50.00 

หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท 
ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่
ค านวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)  

หมายเหตุ : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซ่ึงอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด ค าอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการ
เปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐาน
การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่  
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ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วดัไม่ไดจ้ัดท าหรือเปดิเผยข้อมูล/อัตราดงักล่าวอีกตอ่ไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน
เวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้  
 
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน  
 
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมที่มีกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกได้ในทุกสภาวะ
ตลาด (absolute return fund) 

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน 

กองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสินค้าโภคภัณฑ์ผ่านการเข้าเป็นคู่สัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์น้ัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหน้ี และ/หรือตราสารกึ่งหน้ี
กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุน
อสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น และ/หรือ กองทุนอีทีเอฟ (ETF) ตลอดจน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุน
ได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซ่ึงสัดส่วนการลงทุนข้ึนอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยกองทุนจะมีการ
ลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

นอกจากน้ีกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) ทั้งน้ี เพื่อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้
เพิ่มข้ึน และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน และอาจลงทุนลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) 
เพื่อบริหารความเสี่ยง อีกทั้ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) และตราสารหน้ีที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment 
grade) และตราสารหน้ีที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ของ
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจท าธุรกรรมการให้ยืม
หลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

ทั้งน้ี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมส าหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซ่ึง
ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุนโดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน  

ทั้งน้ี ในการค านวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ บริษัทจัดการอาจไม่
นับช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรือช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุ
โครงการรวมด้วยก็ได้ ทั้งน้ี โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ  
 
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  

มีนโยบายการลงทุนซ่ึงส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
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3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  
 
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนดดังต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่น  

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป  

1. ประเภทของตราสาร ได้แก่  

1.1. ตราสารทุน  

1.1.1 หุ้น  

1.1.2 share warrants  

1.1.3 TSR  

1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share warrants  

1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่ส า นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม  

1.2 ตราสารหน้ี  

1.2.1 พันธบัตร  

1.2.2 ตั๋วเงินคลัง  

1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)  

1.2.4 B/E  

1.2.5. P/N  

1.2.6 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นกู้  

1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้  

1.2.8 ตราสารหน้ีอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหน้ีตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ก าหนดเพิ่มเติม  

1.3. ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)  

1.4. ตราสาร Basel III  

1.5. ศกุูก  

1.6. DW  

1.7. SN  

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน  

ทรัพย์สินที่ บลจ.จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังน้ี  

2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่ท าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร  

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุน  
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ได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้
กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือ
ได้ซ่ึงจัดท าตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อช าระหน้ีการค้า B/E หรือ P/N 
ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังน้ี  

2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.4.2 ธนาคารออมสิน  

2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  

2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7  

ทั้งน้ี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจ านวน
รวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย  

2.5 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังน้ี  

2.5.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives 
ตามที่ระบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1  

2.5.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลท าให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใดๆ ทรัพย์สินน้ันต้องเป็นทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซ่ึงก าหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้อง
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจท าให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้
ชวนด้วย  

2.5.3 ในกรณีที่เป็น SN ซ่ึงมีข้อก าหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN 
ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อบลจ. ร้องขอได้ 

2.5.4 ในกรณีที่เป็น SN ซ่ึงเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องด าเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN 
ดังต่อไปน้ีก่อนการลงทุน  

2.5.4.1 ให้ผู้ออก SN ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั้งน้ี ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ. ให้ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายใน
วันท าการถัดไป  

2.5.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยส าคัญให้ผู้ออก SN ค านวณและ
แจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที  

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย  

ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังน้ี  
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1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรับตราสารทางการเงิน
ทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  

2. ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังน้ี (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแท่ง)  

2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้  

2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
single entity limit ของกองทุนน้ัน  

2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนน้ัน  

2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนน้ัน  

3. ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์  

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังน้ี  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2. ธนาคารออมสิน  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก  

10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.  

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)  

การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังน้ี  

1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังน้ีที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย  

1.1 ธพ.  

1.2 บง.  

1.3 บค.  

1.4 บล.  

1.5 บริษัทประกันภัย  

1.6 ธปท.  

1.7 กองทุนฟื้นฟู  

1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน  

1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
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2. ตราสารที่ใช้ในการท า reverse repo ต้องเป็นตราสารดังน้ี  

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit 
rating อยู่ในอันดับ investment grade  

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

2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็น
ตั๋วที่ถึงก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  

2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี  

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit 
rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย  

2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

2.5 ตราสารหน้ีซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ข้ึนทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหน้ี หรือที่มีข้อมูลราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซ่ึงมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดังกล่าวต้องมี credit rating อย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังน้ี  

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

2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก  

2.6 ตราสารหน้ีซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกนิ 1 เดือนที่ข้ึนทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหน้ี หรือที่มีข้อมูลราคา
ที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซ่ึงมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดังกล่าวต้องมี credit rating อย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังน้ี  

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

2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก  

2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม  

3. ระยะเวลาการรับช าระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน  

4. ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติส าหรับการลงทุนใน reverse repo ตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังน้ี  

1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่คู่สัญญา
ดังกล่าวกระท าการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังน้ีที่สามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนิน
กิจการได้ตามกฎหมายไทย  

1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL  

1.2 ธปท.  

1.3 กองทุนฟื้นฟู  

1.4 ธนาคารเพื่อการน าเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย  

1.5 ธพ.  
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1.6 บง.  

1.7 บล.  

1.8 บริษัทประกันชีวิต  

1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป  

1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  

1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม  

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ
หลักทรัพย์ที่ ธปท. ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์  

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องด าเนินการดังน้ี  

3.1 ด าเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็น
หลักประกันดังน้ี  

3.1.1 เงินสด  

3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย  

3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน  

3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวันใชเ้งินตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วันนับแต่วันออกตัว๋และเปน็
ตั๋วที่ถึงก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  

3.1.5 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี  

3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit 
rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย  

3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.1.6 ตราสารหน้ีที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.1.7 หนังสือค้ าประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน  

3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทั้งน้ี ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้  

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF  

3.2 ด าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือด าเนินการโดยวิธีอื่นซ่ึงจะมี
ผลให้ บริษัทจัดการสามารถบังคับช าระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน  

3.3 ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือท าให้ไม่สามารถบังคับตาม
หลักประกันน้ันได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั้นเอง  

3.4 ด ารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม  

3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังน้ี  

3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน  

3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังน้ี  

3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึนเป็นผู้มีภาระผูกพัน  
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3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่
ถึงก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  

3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังน้ี  

3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit 
rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย  

3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย  

3.5.4 reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย  

4. ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญของสัญญาตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายืม
และให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังน้ี  

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหน่ึง
หรือหลายอย่างดังน้ี  

1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้  

1.2 อัตราดอกเบี้ย  

1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน  

1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  

1.5 ทองค า  

1.6 น้ ามันดิบ  

1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 
1.9  

1.8 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.7  

1.9 underlying อื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม  

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน 
(spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (futures price) เท่าน้ัน ทั้งน้ี ราคาของ underlying อื่นที่
ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและ
เปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย  

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ  

2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้
อย่างชัดเจนในโครงการ  

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี  

2.2.1 derivatives on organized exchange  

2.2.2 OTC derivatives ดังน้ี  

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็น ธพ. ธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ตัวแทนซ้ือขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives  
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2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหน้ีด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้าน้ันต้องเป็น
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้าน้ันก็
ตาม  

3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี  

ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 - 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะ ดังน้ี  

3.1 เป็นดัชนีที่มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือ
ปัจจัยต่างๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดัชนี ทั้งน้ี underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็น
อิสระด้วย  

3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังน้ี  

3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังน้ี  

3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ าหนัก ≤ 20% ของน้ าหนักทั้งหมด  

3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหน่ึงมีน้ าหนัก ≤ 35% ของน้ าหนักทั้งหมด  

ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ าหนักไม่เกินอัตราที่ก าหนดใน 3.2.1.1  

การพิจารณาการกระจายน้ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองค าหรือ
น้ ามันดิบมาพิจารณา  

3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองค าหรือ
น้ ามันดิบ  

3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังน้ี  

3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง  

3.2.3.2 เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญาน้ัน
โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนน้ัน  

3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและท าหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ.ทั้งน้ี 
หากปรากฎว่าสถาบันดังกลา่วเป็นบริษัทในเครือของบลจ. บลจ.น้ันต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแยง้
ทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย  

3.4 มีการแสดงดัชนีน้ันๆ อยา่งต่อเน่ืองเปน็ประจ าทุกวันท าการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์  

3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณจากตัวแปรอย่างหน่ึงอย่างใดหรือ
หลายอย่าง ดังน้ี  

3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์  

3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหน่ึง  

3.5.3 ราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2  

3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้
เห็นได้ว่าวิธีการค านวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม  
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4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)  

บลจ.ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุน
อาจต้องช าระหน้ีตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives น้ัน และ
เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง  

ในกรณีที่ บลจ.ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุน
ใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives  

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังน้ี  

6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที่ 15 และ
วันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งน้ี ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ. ให้ค านวณและแจ้งมูลค่า
ยุติธรรมภายในวันท าการถัดไป  

6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึงค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที  

6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้  

7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives  

บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังน้ี  

7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่าน้ัน  

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่าง
หน่ึงอย่างใด ดังน้ี  

7.2.1 Credit Default Swap : ซ่ึงได้แก่ ซ่ึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ ซ้ือประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่
เกี่ยวข้องกับความสามารถในการช าระหน้ีตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation น้ัน โดยคู่สัญญาที่
อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซ้ือประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด 
credit event ข้ึนโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซ้ือประกันความเสี่ยงครบก าหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit 
event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบก าหนดตามปกติ) ทั้งน้ี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single 
Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซ่ึงก าหนดให้ผู้ขายประกันความเสีย่งมีหนา้ที่
ช าระหน้ีเมื่อเกิด credit event ข้ึนกับ obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First to Default 
Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ข้ึนกับ obligation รายการใดรายการหน่ึงในกลุ่ม obligation ซ่ึงจะมีการ
ช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายน้ัน แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ข้ึนกับ 
obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)  

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซ่ึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์
อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมี
ภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน 
และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซ้ือประกันความเสี่ยงจะ
โอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มข้ึน (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความ
เสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบก าหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)  

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่ส านักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังน้ี  

7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายอื่น  
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7.3.2 ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแห่งหน้ีหรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่ credit 
derivatives น้ันอ้างอิงเสื่อมเสียไป  

7.3.3 ไม่มีข้อก าหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา  
 
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนดดังต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่น  

ทั้งน้ี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการ
ท าสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ 
IOSCO หรือที่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสาร
ของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS  

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป  

1. ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่  

1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ  

1.1.1 หุ้น  

1.1.2 share warrants  

1.1.3 TSR  

1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share warrants  

1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่ส า นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม  

1.2 ตราสารหน้ีต่างประเทศ  

1.2.1 พันธบัตร  

1.2.2 ตั๋วเงินคลัง  

1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)  

1.2.4 B/E  

1.2.5 P/N  

1.2.6 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นกู้  

1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้  

1.2.8 ตราสารหน้ีอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหน้ีตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ก าหนดเพิ่มเติม  

1.3 ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III)  

1.4 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ  

1.5 ศุกูก ต่างประเทศ  

1.6 DW ต่างประเทศ  
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1.7 SN ต่างประเทศ  

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน  

ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน 
ดังน้ี  

2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่ท าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร  

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน
ได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุตธิรรม โดยข้อมูลดังกล่าวตอ้งอา้งอิงจากแหลง่ข้อมลูที่
เชื่อถือได้ซ่ึงจัดท าตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อช าระหน้ีการค้า B/E หรือ P/N 
ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังน้ี  

2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  

ทั้งน้ี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจ านวน
รวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย  

2.5 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังน้ี  

2.5.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives 
ตามที่ระบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1  

2.5.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลท าให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใดๆ ทรัพย์สินน้ันต้องเป็นทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซ่ึงก าหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้อง
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน  

2.5.3 ในกรณีที่เป็น SN ซ่ึงมีข้อก าหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN 
ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้  

2.5.4 ในกรณีที่เป็น SN ซ่ึงเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN น้ันมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที่
น่าเชื่อถือได้ซ่ึงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ บลจ. ต้องด าเนินการจัดให้มี
ข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปน้ีก่อนการลงทุน  

2.5.4.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซ่ึงเกิดจากวิธีการค านวณเดียวกับที่ใช้ในการ
ค านวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือดังกลา่ว ให้ บลจ. ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดอืน 
ทั้งน้ี ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ. ให้ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันท าการ
ถัดไป  

2.5.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยส าคัญ ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่
เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN มายัง บลจ. ทันที  

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายในต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการ
ลงทุนดังน้ี  

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรับตราสารทางการเงิน
ทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  
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2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังน้ี  

2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่ก ากับดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ซ่ึงเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS 
ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE  

2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลที่เป็นสมาชิก
สามัญของ IOSCO  

2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการส าหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อย
ของประเทศน้ัน  

3. ประเทศที่ก ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครอง ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั้งน้ี 
ตามรายชื่อประเทศที่ส านักงานก าหนด  

4. ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจ ากัดการ
กู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจ าเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่าน้ัน และมีนโยบายการลงทุน
ดังน้ี (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซ่ึงเป็นกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค า
แท่ง)  

4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน CIS ต่างประเทศน้ัน  

4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
single entity limit ของ MF น้ัน ทั้งน้ี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที่เป็น SIP  

4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF น้ัน  

4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF น้ัน  

5. ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ
ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะท านองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจ าเป็น
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทนุ ทั้งน้ี โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. 
ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจ าเป็นและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะ
ดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย  

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงิน
ฝาก  

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังน้ี  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก  

3. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 2.  

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนในต่างประเทศ (reverse repo)  

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (securities lending)  

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
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ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังน้ี  

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหน่ึง
หรือหลายอย่างดังน้ี  

1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้  

1.2 อัตราดอกเบี้ย  

1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน  

1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  

1.5 ทองค า  

1.6 น้ ามันดิบ  

1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 
1.9  

1.8 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.7  

1.9 underlying อื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม  

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน 
(spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (futures price) เท่าน้ัน ทั้งน้ี ราคาของ underlying อื่นที่
ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและ
เปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย  

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ  

2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้
อย่างชัดเจนในโครงการ  

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี2.2.1 derivatives on organized 
exchange  

2.2.2 OTC derivatives ดังน้ี  

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE  

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหน้ีด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้าน้ันต้องเป็น
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้าน้ันก็
ตาม  

3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี  

ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 - 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะ ดังน้ี  

3.1 เป็นดัชนีที่มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือ
ปัจจัยต่างๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดัชนี ทั้งน้ี underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็น
อิสระด้วย  

3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังน้ี  

3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังน้ี  

3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ าหนัก ≤ 20% ของน้ าหนักทั้งหมด  
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3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหน่ึงมีน้ าหนัก ≤ 35% ของน้ าหนักทั้งหมด  

ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ าหนักไม่เกินอัตราที่ก าหนดใน 3.2.1.1  

การพิจารณาการกระจายน้ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองค าหรือ
น้ ามันดิบมาพิจารณา  

3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองค าหรือ
น้ ามันดิบ  

3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังน้ี  

3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง  

3.2.3.2 เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญาน้ัน
โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนน้ัน  

3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและท าหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งน้ี 
หากปรากฎว่าสถาบันดังกลา่วเป็นบริษัทในเครือของบลจ. บลจ.น้ันต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแยง้
ทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย  

3.4 มีการแสดงดัชนีน้ันๆ อย่างต่อเน่ืองเปน็ประจ าทุกวันท าการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์  

3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณจากตัวแปรอย่างหน่ึงอย่างใดหรือ
หลายอย่าง ดังน้ี  

3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์  

3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหน่ึง  

3.5.3 ราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2  

3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้
เห็นได้ว่าวิธีการค านวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม  

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)  

บลจ.ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุน
อาจต้องช าระหน้ีตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives น้ัน และ
เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง  

ในกรณีที่ บลจ.ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุน
ใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives  

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังน้ี  

6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที่ 15 และ
วันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งน้ี ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ. ให้ค านวณและแจ้งมูลค่า
ยุติธรรมภายในวันท าการถัดไป  

6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึงค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที  

6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้  
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7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives  

บลจ.จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังน้ี  

7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่าน้ัน  

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่าง
หน่ึงอย่างใด ดังน้ี  

7.2.1 Credit Default Swap : ซ่ึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการช าระหน้ีตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation น้ัน โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะ
ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซ้ือประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit 
event ข้ึนโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซ้ือประกันความเสี่ยงครบก าหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event 
ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบก าหนดตามปกติ) ทั้งน้ี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name 
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซ่ึงก าหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ช าระ
หน้ีเมื่อเกิด credit event ข้ึนกับ obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First to Default Swap) 
หรือเมื่อเกิด credit event ข้ึนกับ obligation รายการใดรายการหน่ึงในกลุ่ม obligation ซ่ึงจะมีการช าระ
ราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายน้ัน แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ข้ึนกับ 
obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)  

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซ่ึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์
อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมี
ภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน 
และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซ้ือประกันความเสี่ยงจะ
โอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มข้ึน (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความ
เสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบก าหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)  

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่ส านักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังน้ี  

7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายอื่น  

7.3.2 ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแห่งหน้ีหรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่ credit 
derivatives น้ันอ้างอิงเสื่อมเสียไป  

7.3.3 ไม่มีข้อก าหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา  
 
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :  

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนดดังต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่น 
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ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

 1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ    

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment 
grade แตต่่ ากวา่ 2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

2.3 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับต่ ากว่า 
investment grade หรือไมม่ี credit rating 

 ไม่เกิน 15% 

3 หน่วย CIS  ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ไม่เกิน 20% 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 

5.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN หรือ 

ศุกูกที่ผู้ออกจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย หรือสาขา 
ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 
ธพ. ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดย
มีรายละเอียดตามแบบ filing 

5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหน้ี < 
397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนที่ไม่ได้มีลักษณะตาม 
5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังน้ี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.2.3.4 ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่ง
ประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

ไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 20% หรือ 

(2) น้ า ห นั ก ข อ ง ต ร า ส า ร ที่ ล ง ทุ น ใ น 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหน้ี > 
397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องข้ึนทะเบียนหรืออยู่
ในระบบของ regulated market 

6 ทรัพย์สินดังน้ี   
 

6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซ้ือขายใน SET หรือ
ในตลาด 

ซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตรา
สารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข
เหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) 

6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งข้ึนไม่ว่า
ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซ่ึงหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซ้ือขายใน SET หรือในตลาด
ซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตรา
สารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข
เหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) 

6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน 
ซ้ือขายตาม 6.1 

6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 

6.4.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN 
หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยและ
เสนอขายตราสารน้ันในต่างประเทศหรือผู้ออก
จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ  

(แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) 
หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง
ดังน้ี 

6.4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ
ในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ ต่างประเทศ 

6.4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป
โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

6.4.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระ
หน้ี < 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนที่ไม่ได้มีลักษณะ
ตาม 6.4.2.1 หรือ 6.4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตรา
สารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังน้ี 6.4.2.3.1 บุคคล
ตาม ข้อ  5.2.3.1 – 5.2.3.9 6.4.2.3.2 สถาบั น
การเงินระหว่าง ประเทศที่ประเทศไทย เป็นสมาชิก 
6.4.2.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศ ที่มีลักษณะ

รวมกันไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสงู
กว่า 

(1) 15% หรือ 

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

ท า นอ ง เดี ย วกั บบุ คคลตาม ข้ อ  6.4.2.3.1 – 
6.4.2.3.2  

6.4.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหน้ี 
> 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องข้ึนทะเบียนหรือ
อยู่ในระบบของ regulated market  

6.5 DW  

6.6 reverse repo 

6.7 OTC derivatives 

6.8 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังน้ี 

6.8.1 จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO 
เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายใน SET หรือในตลาด
ซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุ 

ที่อาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก
การซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)  

6.8.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะ
กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี  

(diversified fund) ตามแนวทางที่ ส า นั ก ง าน
ก าหนด 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มี
ลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่ส านักงาน
ก าหนด และมีลักษณะตาม 6.8.1 

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 
(SIP) 

รวมกันไม่เกิน 5% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังน้ี ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสาร
หรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 

 
ส่วนที ่2 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ใน
กลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว  

ไม่เกินอัตราใดอัตราหน่ึง ดังน้ี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า 

(1) 25% หรือ 

(2) น้ า ห นั ก ขอ งท รัพย์ สิ นที่ ล งทุ น ใ น 
benchmark + 10% 
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*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังน้ี ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
 

ส่วนที ่3 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ 
P/N ที่ นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังน้ี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งข้ึน 

1.2 ธพ. 

1.3 บง. 

1.4 บค. 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities 
lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชเีวน้
แต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ย
ตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน
คงเหลือ≤ 6 เดือน ทั้งน้ี เฉพาะ MF ที่มีอายุ
โครงการ≥ 1 ปี 

2 ทรัพย์สินดังน้ี 

2.1 B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ
แต่ MFได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมี
เงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสาร
ได้ 

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มี
ระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนน้ี 

รวมกันไม่เกิน 25% 

3 reverse repo  ไม่เกิน 25% 

4 securities lending  ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซ่ึงได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

รวมกันไม่เกิน 15% 

  

 

6 derivatives ดังน้ี 

6.1 ก า ร เ ข้ า ท า
ธุรกรรม derivatives 
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

การลดความเสี่ยง  

(hedging) 

 

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6.2 ก า ร เ ข้ า ท า
ธุรกรรม derivatives 
ที่ มิ ใช่ เพื่ อการลด
ความเสี่ยง  

(non-hedging) 

global exposure limit 

6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน1  

จ ากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง 

ไม่เกิน 100% ของ NAV 

6.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน2 

จ ากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความ
เสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังน้ี 

(1) absolute VaR≤ 20% ของ NAV  

(2) relative VaR≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญา
ซ้ื อ ข า ยล่ ว ง ห น้ า ที่ มี ก ล ยุ ท ธ์ แ บบ ซั บ ซ้ อ น  ( complex strategic 
investment) หรือการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน 
(exotic derivatives) 

** หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่
มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ product limit 
1,2 รายละเอียดของการค านวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน 

 

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนไดส้่วนเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)  

 ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้อง
มีจ านวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจ านวนสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 

(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์) 

2 

 

 

ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน 
ตราสาร Basel III และศุกูกของผู้
ออกรายใดรายหน่ึง (ไม่รวมถึง
ตราสารหน้ีภาครัฐไทยหรือตรา
สารหน้ีภาครัฐต่างประเทศ) 

2.1. ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial 
liability)1 ของผู้ออกตราสารรายน้ัน ตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
การเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 โดยไม่ให้นับรวม
มูลค่าหน้ีสินดังกล่าวของเจ้าหน้ีที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก 
เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น 

ทั้งน้ี ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามที่
เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารตามข้อน้ีของผู้ออกรายน้ันเป็นรายคร้ัง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้
ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อน้ีโดยเป็นตรา
สารที่ ออกใหม่และมี  credit rating อยู่ ในระดับต่ ากว่ า 
investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บลจ. ลงทุน
เพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกัน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวเป็นรายคร้ัง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราได้มีการยื่นแบบ 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

 

35 

 

 ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดย
บุคคล ดังน้ี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน

การเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับ

บุคคลตาม1.-9.) 

3 ห น่ ว ย  CIS ขอ ง ก อ งทุ น ใ ด
กองทุนหน่ึง 

- ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยน้ัน  
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในกรณี ดังน้ี 
3.1 การลงทุนในหน่วย CIS ของ 
กองทุนที่จัดตั้งข้ึนใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายต่อผู้
ลงทุนในวงกว้างโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4 ห น่ วย  infra ของกองทุ น ใด
กองทุนหน่ึง 

ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน 
infra ที่ออกหน่วยน้ัน เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่
จัดตั้งข้ึนใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนใน
วงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

5 หน่วย property ของกองทุนใด
กองทุนหน่ึง 

ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทนุ 
property ที่ออกหน่วยน้ัน เว้นแต่เป็นหน่วย property ของ
กองทุนที่จัดตั้งข้ึนใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้
ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1 หน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้
จัดท างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีน้ัน โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ 
United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

2 รวมถึงกรณียังไม่ครบก าหนดการจัดท างบการเงินในคร้ังแรกของผู้ออกตราสาร 

“ทั้งน้ี การค านวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม” 
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ส่วนที่ 5 : การด าเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน  

1.ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัท
จัดการจะด าเนินการดังต่อไปน้ี  

(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาด
คุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน
วันท าการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ  

(2) จ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ไม่
เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินน้ันขาดคุณสมบัติเว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4.  

(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ 
จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จ าหน่ายทรัพย์สินน้ันออกไปหรือวันที่
ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว  

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนด แต่ต่อมาการ
ลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม 
บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปน้ี  

(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในวันท าการถัดจากวันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัท
จัดการ  

(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนที่ก าหนด  

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน
เป็นส าคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังน้ี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4.  

(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภท
ทรัพย์สิน ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน  

(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ส าหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3)(ก)  

(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดท า
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้ง
จัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันท าการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนน้ัน  

(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้
เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที่ 5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) 
แล้ว บริษัทจัดการต้องด าเนินการดังน้ีด้วย  

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจ านวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดย
ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจควบคุม หรือยื่นค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซ้ือ ในกรณีที่
ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซ่ึงหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือ
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซ้ือ  
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3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปน้ี จนเป็น
เหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม  

(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมน้ัน  

(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค  

4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การ
ลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการ
ด าเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจด าเนินการตามความ
เหมาะสมได้โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ และจะส่งรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการของ
บริษัทจัดการในเร่ืองดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งน้ี ในการจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถด าเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้  

ส่วนที่ 6 : การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน  

1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 
บริษัทจัดการต้องด าเนินการดังต่อไปน้ี  

(1) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ท าให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันท าการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บส าเนา
รายงานไว้ที่บริษัทจัดการ  

(2) ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2  

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 
ให้บริษัทจัดการด าเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 
90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวธิีการในการใหส้ิทธแิกผู่้
ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้
บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณี
ที่ครบก าหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ัน
เพิ่มเติม  
 
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
 
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี  
 
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  

- สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล 
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4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน 

ช่ือย่อ ค าอธิบายเพิ่มเติม 

1. ชนิดสะสมมูลค่า SCBGMTA 
เหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลคา่
ของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total return) 

2. ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ  SCBGMTR 
เหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ  

3. ชนิดจ่ายเงินปันผล  SCBGMTD เหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล  

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทั้งน้ี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลและชนิดรับซื้อ
คืนอัตโนมัติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าวจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิด
ให้บริการ  

บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิเพิ่มเตมิ ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง ชนิดหน่วยลงทุนข้างต้นในภายหลังได ้โดยจะ
ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าว
ข้างต้น บริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 
 
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10.00 
บาท บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม ซ่ึงผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อ
ซ้ือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัทจัดการ ในระหว่างเวลาท าการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่
ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ในกรณีที่มียอดการจ าหน่ายหน่วยลงทุน เท่ากับจ านวนเงินทุนของ
โครงการก่อนครบก าหนดสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาปิดการเสนอ
ขายและด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม  

กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาน้ัน ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้หรือผู้ลงทุนตั้งแต่       
2 คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้แต่ส าหรับกรณีผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลน้ัน    
ผู้ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
ก าหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้บริการบัญชีร่วมเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าและชนิดรับซ้ือคืน
อัตโนมัติเท่าน้ัน ส าหรับการเปิดให้บริการบัญชีร่วมแก่หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลน้ัน หากบริษัทจัดการ
จะเปิดให้บริการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิก 
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เปลี่ยนแปลงการให้บริการบัญชีร่วมส าหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุนได้ภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ซ่ึงจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญที่         
ผู้ลงทุนควรทราบ ใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ใบค าขอใช้บริการกองทุนได้ที่บริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกวันท าการใน
ระหว่างเวลาท าการ  

5.2.2 วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน  

5.2.2.1 บริษัทจัดการ  

(1) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบค าขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอก
ใบค าขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตน
ของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
แล้วน าเอกสารดังกล่าว ซ่ึงผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ 
ตามที่บริษัทจัดการก าหนด พร้อมทั้งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามจ านวนเงินที่สั่งซ้ือไปยื่นที่บริษัทจัดการ  

(2) มูลค่าการสั่งซ้ือขั้นต่ า ดังน้ี  

- ส าหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย : 550,000 บาท  

- ส าหรับผู้มีเงินลงทุนสูง : 550,000 บาท  

รวมค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม  

5.2.2.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบค าขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอก
ใบค าขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตน
ของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
แล้วน าเอกสารดังกล่าว ซ่ึงผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ 
ตามที่บริษัทจัดการก าหนด พร้อมทั้งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามจ านวนเงินที่สั่งซ้ือไปยื่นที่ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี)  

(2) มูลค่าการสั่งซ้ือขั้นต่ า ดังน้ี  

- ส าหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย : 550,000 บาท  

- ส าหรับผู้มีเงินลงทุนสูง : 550,000 บาท  

รวมค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม  

5.2.2.3 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด ซ่ึงจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่ส านักงาน
ของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการ  

5.2.2.4 Tele-bank  

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด ซ่ึงจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านักงานคณะกรรมการ 
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ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่ส านักงาน
ของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการ  

5.2.2.5 ไปรษณีย์  

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
ก าหนด ซ่ึงจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่ส านักงานของบริษัทจัดการ 
ส านักงานใหญ่และส านักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิม
ให้บริการ  

5.2.2.6 Internet  

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือผ่านบริการอินเตอร์เน็ต โดยผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนและได้ขอใช้
บริการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตแล้ว สามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ที่เว็บไซด์ของบริษัทจัดการ 
ภายใต้รายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้ันตอนวิธีการใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่
บริษัทจัดการก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

5.2.2.7 หักบัญชี  

บริษัทจัดการจะรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่
ได้ยินยอมให้หักบัญชีด าเนินการข้ันตอน/วิธีการตามที่บริษัทจัดการก าหนด และได้รับการพิจารณาอนุมัติให้
สามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวได้ เพื่อช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมในการซ้ือ
หน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่
ระบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหัก
บัญชีเพื่อซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน เว้น
แต่บริษัทจัดการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น  

5.3 การรับช าระและการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

5.3.1 บริษัทจัดการ  

(1) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาเสนอขาย
โดยช าระเป็นเงินสด/เงินโอน หักบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่บริษัทจัดการก าหนด หรือเช็ค ดราฟต์ ที่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับที่ท าการของบริษัทจัดการที่รับค าสั่งซ้ือภายในวันที่สั่งซ้ือ
เท่าน้ัน โดยเช็ค หรือดราฟต์จะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซ้ือหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม 
"บัญชีจองซ้ือกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด"หรือบัญชีจองซ้ือกองทุนอื่นที่บริษัทจัดการอาจก าหนด
เพิ่มเติมได้ในอนาคต เพื่อ (ระบุชื่อผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน) และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้หลัง เช็ค หรือดราฟต์ ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะออกหลักฐาน
การรับเงินและค าสั่งซ้ือให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นโดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น  

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ในอนาคต 
โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบัญชีดังกล่าวอาจเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อื่นใด 
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออมทรัพย์ก็ได้ ซ่ึงหากมีดอกเบีย้รับ หรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดข้ึน
ในบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน  
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บริษัทจัดการอาจก าหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีได้โดยน าเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน 
หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อช าระ
เป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนน้ีในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกได้
ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการก าหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น  

อน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของ
การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับช าระเงินคา่ซ้ือหน่วยลงทุนในวนั
ดังกล่าวโดยการรับช าระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่าน้ัน ทั้งน้ีข้ึนกับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นส าคัญ  

(2) การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้เต็มจ านวน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะน าเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนและดอกเบี้ยที่เกิดข้ึนจาก
เงินดังกล่าว (ถ้ามี) เข้าบัญชี "กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย" 
ซ่ึงเป็นบัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุ หรือบัญชี
อื่นที่บริษัทจัดการอาจก าหนดเพิ่มเติมไดใ้นอนาคต ภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายคร้ังแรก  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีน้ีได้ในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการ
แก้ไขโครงการ  

(3) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะด าเนินการยกเลิกรายการสั่งซ้ือ
น้ันและแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท์  

(4) ในการช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดน้ี ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องช าระ
ค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหน้ีกับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาต
เป็นอย่างอื่น  

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน/ใบยืนยันการซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทนุโดยทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันท าการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทนุ 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตด าเนินการเป็นอย่างอื่น  

(6) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้ช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และขอคืน
เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ  

(7) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซ้ือหน่วยลงทนุ
ของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

5.3.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายในระยะเวลาเสนอขายโดยช าระเป็นเงินสด/เงินโอน หักบัญชี
เงินฝากธนาคารตามที่บริษัทจัดการก าหนด เช็ค ดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับ
ส านักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่รับค าสั่งซ้ือภายในวันที่สั่งซ้ือเท่าน้ันในกรณีที่
ท าการสั่งซ้ือเป็นเช็คหรือดราฟต์ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ผู้สั่งซ้ือจะต้องลงวันที่เดียวกับ
วันที่สั่งซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด” และในกรณีที่สั่งซ้ือเป็นเช็ค หรือดราฟต์ผ่าน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอื่น ผู้สั่งซ้ือจะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซ้ือและขีดคร่อม
เฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บัญชีจองซ้ือกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด”ซ่ึงเป็นบัญชีกระแสรายวันและ/หรือ
บัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้
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สั่งซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้หลัง เช็ค หรือดราฟต์ ทั้งน้ี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนจะออกหลักฐานการรับเงินและค าสั่งซ้ือให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นโดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น  

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างตน้ได้ในอนาคต โดย
ไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบัญชีดังกล่าวอาจเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อื่นใด ประเภท
บัญชีกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออมทรัพย์ก็ได้ ซ่ึงหากมีดอกเบี้ยรับ หรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดข้ึนในบญัชี
จองซ้ือหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน  

บริษัทจัดการอาจก าหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีได้โดยน าเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน 
หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อช าระ
เป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนน้ีในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกได้
ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการก าหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น  

อน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของ
การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับช าระเงินคา่ซ้ือหน่วยลงทุนในวนั
ดังกล่าวโดยการรับช าระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่าน้ัน ทั้งน้ีข้ึนกับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นส าคัญ  

(2) การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้เรียกเก็บเงินค่า
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้เต็มจ านวนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะน าเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนและดอกเบี้ยที่เกิดข้ึนจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) เข้าบัญชี "กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิ
จีส์ เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย" ซึ่งเป็นบัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับ
ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน หรือบัญชีอื่นที่บริษัทจัดการอาจก าหนดเพิ่มเติมได้ในอนาคต ภายใน 5 วันท า
การนับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายคร้ังแรก  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีน้ีได้ในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการ
แก้ไขโครงการ  

(3) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะ
ด าเนินการยกเลิกรายการสั่งซ้ือนั้นและแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท์  

(4) ในการช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดน้ี ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องช าระ
ค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหน้ีกับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาต
เป็นอย่างอื่น  

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน/ใบยืนยันการซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตด าเนินการเป็นอย่างอื่น  

(6) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้ช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และขอคืน
เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ  

(7) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซ้ือหน่วยลงทนุ
ของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
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5.3.3 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม โดยมีวิธีการรับช าระและการเก็บ
รักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด  

5.3.4 Tele-bank  

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยมีวิธีการรับช าระและการเก็บ
รักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด  

5.3.5 ไปรษณีย์  

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์โดยมีวิธีการรับช าระและการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือ
หน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด  

5.3.6 Internet  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) จะหักเงินตามจ านวนเงินที่สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้ระบุไว้ในการขอใช้บริการกองทุน หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกค า
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนน้ัน โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนน้ัน ซ่ึงผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน
อาจท าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ  

5.3.7 หักบัญชี  

บริษัทจัดการจะรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่
ได้ยินยอมให้หักบัญชีด าเนินการข้ันตอน/วิธีการตามที่บริษัทจัดการก าหนด และได้รับการพิจารณาอนุมัติให้
สามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวได้ เพื่อช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมในการซ้ือ
หน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่
ระบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหัก
บัญชีเพื่อซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน เว้น
แต่บริษัทจัดการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น  

อน่ึง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวิธีการตามข้อ 5.2.2 และ 5.3 ได้ โดยบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ 
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากบริษัทจัดการก าหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งน้ี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงาน
ใหญ่และส านักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ 
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารเสนอขาย ให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการ ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทนุ
และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  

5.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน  

การเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณา
จัดสรรยอดการจัดจ าหน่ายให้กับแต่ละส านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแยก
จากกัน โดยแต่ละส านักงานสาขาจะจัดสรรให้กับผู้สั่งซ้ือโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซ้ือก่อน ได้ก่อน”  

ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนเหลือหลังจากวันเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซ้ือก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่
สั่งซ้ือพร้อมกัน และมีจ านวนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ใหแ้ก่
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือ
ทั้งหมดได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
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ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซ้ือ หลังจากที่บริษัทจัดการได้รับช าระเงินค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนเต็มจ านวนแล้ว  

ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทจัดการมี
สิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง
หรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  

(ก) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบค าขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และ/
หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด ไม่
ครบถ้วนเพียงพอส าหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ย่ืนเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซ่ึงมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการก าหนด  

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็น
ช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ  

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของ
บริษัทจัดการ  

5.5 การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีที่
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก หรือภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก เน่ืองจากจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มี
การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุน
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือกรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้คร้ังแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อ
การบริหารจัดการกองทุน และ/หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถน าเงินไปลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนอย่างเหมาะสม ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะยุติการจ าหน่ายหน่วย
ลงทุนและแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุน ซ่ึงบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะช าระเงนิ
ค่าซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดข้ึนจากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืน
ให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบค าขอใช้บริการกองทุนหรือน าเข้าบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการได้มีการก าหนดเพิ่มเติมภายหลัง ประเภทเดินสะพัดหรือ
ออมทรัพย์ ซึ่งได้ระบุไว้ในใบค าขอใช้บริการกองทุน ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกตามสัดส่วนของเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน หรือด าเนินการอื่นใดตามที่บริษัท
จัดการเห็นควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาน้ันได้อันเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะ
ช าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลาน้ันให้ผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนด้วย  

5.6 ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน  

5.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต  

5.6.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ เพื่อผู้
ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (“กองทุน”) การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
แต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่
บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึง
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แต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีข้ึนและด าเนิน
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

5.6.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซ้ือดังกล่าวขัดกับ
หลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ท าให้
เกิดความเสี่ยงทางกฏหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  
 
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 
 
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

บริษัทจัดการก าหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ทุกเดือน โดยก าหนดให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนส่งค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 12 วันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนก่อนวันท าการเสนอขาย
หน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงก าหนดการดังกล่าวโดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในวันท าการซ้ือขายหน่วย
ลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด  

กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาน้ัน ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้ หรือผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 
คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้แต่ส าหรับกรณีผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลน้ัน ผู้
ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
ก าหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้บริการบัญชีร่วมเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าและชนิดรับซ้ือคืน
อัตโนมัติเท่าน้ัน ส าหรับการเปิดให้บริการบัญชีร่วมแก่หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลน้ัน หากบริษัทจัดการ
จะเปิดให้บริการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) รวมถึงบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิยกเลิก เปลี่ยนแปลงการให้บริการบัญชีร่วมส าหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุนได้ภายหลัง โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ซ่ึงจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

6.2.1 วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(ก) ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ ใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ได้ที่
บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ และ
สามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ในวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัทจัดการ
ก าหนด โดยให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขายน้ัน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่
ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
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บริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจจะ
ลงทุน  

(ข) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ต่ ากว่า 550,000 บาท หากเป็นการสั่งซ้ือคร้ังแรกและ
ส าหรับการสั่งซ้ือคร้ังถัดไปในแต่ละคร้ังไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบค าขอใช้
บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอกใบค าขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนและ/หรือแบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัท
จัดการก าหนด ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน แล้วน าเอกสารดังกล่าว ซ่ึงผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้
แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการก าหนด พร้อมทั้งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็ม
จ านวนไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(ค) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด/เงินโอน หักบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ตามที่บริษัทจัดการก าหนด เช็ค ดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันสั่งซ้ือในเขตหักบัญชีเดียวกับ
ส านักงานที่รับค าสั่งซ้ือเท่าน้ัน ในกรณีที่ท าการสั่งซ้ือเป็นเช็คหรือดราฟต์ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ผู้สั่งซ้ือจะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากัด” และในกรณีที่
สั่งซ้ือเป็นเช็ค หรือดราฟต์ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุนรายอืน่ ผู้สั่งซ้ือ
จะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม"บัญชีซ้ือกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ 
จ ากัด" ซ่ึงเป็นบัญชีกระแสรายวันและ/หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ และ
ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้หลัง เช็ค หรือ
ดราฟต์ ทั้งน้ี บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะออกหลักฐานการรับเงิน
และค าสั่งซ้ือให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นโดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น  

(ง) ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ หรือค าสั่งหักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารตามที่บริษัทจัดการก าหนด ภายหลังก าหนดเวลารับฝากเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแต่
ละส านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่สั่งซ้ือ หรือในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต์ 
หรือค าสั่งหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซ้ือไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัท
จัดการจะถือว่าผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนท าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในวันท าการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคา
ขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการที่เรียกเก็บเงินได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้  

(จ) ในการช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดน้ี ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องช าระ
เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหน้ีกับบริษัทจัดการไม่ได้  

(ฉ) การสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยเช็คหรือดราฟต์จะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน ได้เรียกเก็บเงินค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้เต็มจ านวนแล้ว ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกลา่ว
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะด าเนินการยกเลิก
รายการสั่งซ้ือนั้น และแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบ  

(ช) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุนที่รับการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไดรั้บใบสัง่
ซ้ือหน่วยลงทุน และเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว จะมอบหลักฐานการรับเงินและค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  

(ซ) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้ช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และขอคืน
เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ  
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(ฌ) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบยืนยันการซ้ือหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน 
และใบก ากับภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์
ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนของวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตด าเนินการเป็นอย่างอื่น  

(ญ) การเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว จะท าในวันถัดจากวันที่ท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนจ านวน
น้ัน  

(ฎ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามที่ บริษัท
จัดการเห็นสมควร ทั้งน้ีบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับค าสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

6.2.2 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการโดย
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

6.2.3 Tele-bank  

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการโดย
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

6.2.4 ไปรษณีย์  

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการ
ก าหนด ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

6.2.5 Internet  

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด  

(ก) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ต สามารถขอใช้บริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนจะสามารถท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (Client No.) ที่
จะใช้ซ้ือขายหน่วยลงทุนได้มากกว่า 1 หมายเลข ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารก าหนดไว้ในการ
ให้บริการ  

(ข) เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตจากธนาคารแล้วผู้สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนจะสามารถท ารายการซ้ือขายหน่วยลงทุนได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สัง่ซ้ือ
หน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ดังกล่าว  

เน่ืองจากบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเป็นบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึง ผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคาร จะสามารถใช้บริการอื่นๆ ที่ธนาคาร
ให้บริการอยู่แล้ว นอกเหนือจากการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ดังน้ันผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการ
ทางอินเตอร์เน็ต อาจมีภาระที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเน่ืองกับการใช้บริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามอัตราที่ธนาคารก าหนด  

(ค) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตได้ในวันท าการซ้ือ
ขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัทจัดการก าหนดโดยให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของวันท า
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การซ้ือขายน้ัน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซ้ือขายซ่ึงเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว  

(ง) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) จะหักเงินตามจ านวนเงินที่สั่งซ้ือจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนที่ได้ระบุไว้ในการขอใช้บริการกองทุน หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกค าสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนน้ัน โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน ซ่ึงผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนอาจท าการ
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ  

(จ) การสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ต่ ากว่า 550,000 บาท หากเป็น
การสั่งซ้ือคร้ังแรกและส าหรับการสั่งซ้ือคร้ังถัดไปในแต่ละคร้ังไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท โดยไม่จ ากัดจ านวนคร้ัง
ในการท ารายการ อน่ึง วงเงินดังกล่าวเป็นวงเงินที่แยกต่างหากจากวงเงินโอนผ่านบริการธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตปกติของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่มีอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  

(ฉ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการท ารายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่กับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการท ารายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้  

(ช) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้ หาก
ได้ท ารายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิด
จากระบบงานที่ให้บริการในเร่ืองดังกล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะด าเนินการสอบสวนข้อผิดพลาด และ
แก้ไขเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก าหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้  

(ซ) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนพร้อมใบยืนยันการซ้ือหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) 
ให้แก่ ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
อนุญาตด าเนินการเป็นอย่างอื่น  

(ฌ) การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะท าในวันท าการถัดจากวันที่ท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนจ านวนน้ัน 
โดยผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามผลการท ารายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ได้ในวันท าการถัดไป  

(ญ) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

(ฎ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับค าสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

6.2.6 หักบัญชี  

บริษัทจัดการจะรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่บริษัทจัดการก าหนด ซ่ึง
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะใช้บริการการหักเงินจากบัญชีเงินฝากสามารถติดต่อบริษัทจัดการ 
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการก าหนด โดยกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก เพื่อช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมในการซ้ือ
หน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่
ระบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหัก
บัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน  

6.2.7 การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ า (Planning Order)  

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ า ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
ก าหนด ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
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อน่ึง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามข้อ 6.2 ได้ โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากบริษัทจัดการก าหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งน้ี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเร่ิม
ให้บริการดังกล่าว หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 
วันก่อนการเร่ิมให้บริการ ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  

6.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน  

ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซ้ือหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับช าระเงินค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนเต็มจ านวนแล้ว  

ในกรณีที่การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนน้ันมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่
ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโครงการจัดการกองทุนรวมจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ "สั่งซ้ือก่อน ได้ก่อน" ในกรณีที่สั่งซ้ือพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะจัดสรรให้กับรายใดรายหน่ึงได้ ทั้งน้ี บริษัทจัดการสงวน
สิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า  

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ชื่อเสียง ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับการจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมและได้จดทะเบียนเพิ่มวงเงินลงทุนกับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มเติมน้ัน เพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 
เพื่อสิทธิในการซ้ือหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในล าดับก่อนได้  

6.4 การก าหนดเวลาและราคาขายหน่วยลงทุน  

(1) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  

การท ารายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ทกุเดือน ตั้งแต่
เวลาเปิดท าการจนถึงเวลา 15.30 น. ส าหรับบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเร่ิมให้บริการ – 
16.00 น. ในวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทนุที่บริษัทจัดการก าหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของ
วันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการก าหนด ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท า
การซ้ือขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(2) กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่นอกเหนือจาก (1)  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ทุกเดือน ตั้งแต่เวลาเปิดท าการจนถึงเวลา 15.30 น. ในวันท าการซ้ือ
ขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขายหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนด ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน ซ่ึง
เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามข้อ 6.4 ได้ กรณีเปลี่ยนแปลงเวลาท า
รายการอาจเป็นระยะเวลาที่มากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาที่ระบุไว้ในโครงการ แต่ทั้งน้ีจะไม่น้อยกว่าเวลา   
12.00 น. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งใหผู้้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) อีกทั้ง
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แจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าว
บริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  

6.5 ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน  

6.5.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต  

6.5.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้
ลงทุนรายย่อย  (“กองทุน”) การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่
เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่
บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึง
แต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีข้ึนและด าเนิน
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

6.5.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซ้ือดังกล่าวขัดกับ
หลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือท าใหเ้กดิ
ความเสี่ยงทางกฏหมายหรือตอ่ชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  
 
6.3. การสั่งซ้ือหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 12 วันท าการ  
 
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 
 
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการจะเปิดรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกเดือนโดยก าหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 12 วันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนก่อนวันท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงบริษัท
จัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงก าหนดการ
ดังกล่าวโดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ในวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด  
 
7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 

- แบบอัตโนมัติ 
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7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน  

• ชนิดสะสมมูลค่า : มี  

• ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : มี  

• ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี  

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

7.4.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน
ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่
บริษัทจัดการก าหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็น
ราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(2) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน  

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ของบริษัทจัดการให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้อง โดยเป็นจ านวนเงินหรือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยมีมูลค่าข้ันต่ าในการขายคืนคร้ังละ 1,000 บาท และน าไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซ่ึงบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะสง่
มอบหลักฐานการรับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เพื่อเป็นหลักฐาน  

(4) ในกรณีที่จ านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนน้ันมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่บริษัทจัดการ และการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ ากวา่ 1,000 
บาท บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว  

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ่ึงได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลือ ใบยืนยันการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน พร้อม
ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากับภาษีส าหรับคา่ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทนุ 
ทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(6) บริษัทจัดการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่วันรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวม
วันหยุดท าการในต่างประเทศ ซ่ึงบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดท าการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงนิ
ฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ตาม
เลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบค าขอใช้บริการกองทุนหรือจัดส่งเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ สั่งจ่าย
ในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งน้ี ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 10  

(7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการของบริษัทจัดการตาม
ข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลกิค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไดใ้นระหว่างเวลาท าการซ้ือขายหน่วยลงทนุ
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ใดที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี  
การยกเลิกค าสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน  

(8) การลดจ านวนหน่วยลงทุนที่รับซ้ือคืนจะท าในวันท าการถัดจากวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือวันที่
ค านวนราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี  

(9) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน
เงิน บริษัทจัดการอาจช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ 9  

7.4.2 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการโดย
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

7.4.3 Tele-bank  

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการโดย
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

7.4.4 ไปรษณีย์  

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
จัดการก าหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการโดยประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

7.4.5 Internet  

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด  

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ต สามารถขอใช้บริการธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
สามารถท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (Client No.) ที่จะใช้ซ้ือ
ขายหน่วยลงทุนได้มากกว่า 1 หมายเลข ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารก าหนดไว้ในการให้บริการ  

(2) เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตจากธนาคารแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะสามารถท าการสั่งขายหน่วยลงทุนได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านบริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะถือว่า ผู้ถือหน่วย
ลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ดังกล่าว  

เน่ืองจากบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเป็นบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ตกลงใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารจะสามารถใช้บริการอื่น ๆ ที่ธนาคารให้บริการอยู่
แล้วนอกเหนือจากการสั่งขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ดังน้ันผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต 
อาจมีภาระที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเน่ืองกับการใช้บริการธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ต ตามอัตราที่ธนาคารก าหนด  

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขายน้ัน ในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซ้ือ
ขาย ซ่ึงเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

ทั้งน้ี หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวท าการขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาท าการอื่นๆ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

 

53 

 

(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน  

(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินทีม่ีมูลคา่ข้ันต่ าคร้ังละ 1,000 บาท โดยไม่
จ ากัดจ านวนคร้ังในการท ารายการ  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ ากวา่ 1,000 
บาท บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว  

(6) ในกรณีที่จ านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน โดยผ่านบริการธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) น้ัน มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้ วย
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่
ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน  

(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนคงเหลือ ใบยืนยันการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนพร้อม
ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากับภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตด าเนินการเป็นอยา่งอืน่ 
และช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดท า
การในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดท าการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ 
และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ใน
ใบค าขอใช้บริการกองทุน ทั้งน้ี ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 10  

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการท ารายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่กับธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการท ารายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้  

(8) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 
หากได้ท ารายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่
เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเร่ืองดังกล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะด าเนินการสอบสวนข้อผิดพลาดและ
แก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก าหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้  

(9) การลดหน่วยลงทุนที่รับซ้ือคืนจะท าในวันท าการถัดจากวันท าการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสอบถามผลการท ารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ได้ในวันท าการถัดไป  

(10) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ 9  

- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ  

• ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี  

• ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : มี  

• ชนิดจา่ยเงินปันผล : ไม่มี  
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วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(1) บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 คร้ัง 
โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้
บริษัทจัดการด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว ทั้งน้ี การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ดังกล่าวจะท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง  

(2) การพิจารณาจ านวนเงินและจ่ายเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะด าเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากผลตอบแทนและ/หรือ
มูลค่าของตราสารที่ลงทุนและ/หรือกองทุนที่กองทุนไปลงทุนและ/หรือจากก าไรสุทธิและ/หรือก าไรสะสม
ของกองทุน  

(3) บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นโดยน าเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุน
ต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้น (SCBSFF) หรือกองทุนรวมตราสารหน้ี/กองทุนรวมตลาด
เงินที่บริษัทจัดการก าหนด หรือกองทุนรวมอื่นตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนที่รองรับ
จะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการก าหนด  

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
รายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

(5) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็น
เกณฑ์ในการค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งค าสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในวันท ารายการรับซื้อคืนอัตโนมัติ จน
ท าให้หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการท ารายการรับซื้อคืนอัตโนมัติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ท ารายการรับซื้อคืนอัตโนมัติหน่วยลงทุนคงเหลือทั้งหมด โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดเหตุการณ์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังน้ี  

(ก) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถูกค าสั่งยึดหรืออายัดหน่วยลงทุนโดยผู้ที่มีอ านาจตามกฎหมาย บริษัทจัดการจะ
ไม่ด าเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งน้ีเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ถูกค าสังยึดหรืออายัด
ดังกล่าวเท่าน้ัน  

(ข) กรณีที่หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนติดภาระจ าน าอยู่ บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งน้ีเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ติดภาระจ าน าดังกล่าวเท่าน้ัน  

(ค) กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติคร้ังน้ันๆ เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกความเห็นชอบให้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นได้ เว้นแต่บริษัท
จัดการเห็นว่าเหมาะสมและอนุญาตเป็นกรณีพิเศษส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย  

ในกรณีวันที่ก าหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ันตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทจัดการ และ/หรือตรงกับวันหยุด
ของประเทศที่กองทุนลงทนุ (กรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ)หรือเปน็วันที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
มีค าสั่งให้บริษัทจัดการหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันท าการถัดไป  

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือ ความถี่ในการ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ 7.3 และ ข้อ 7.4 ได้ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการก าหนด โดยถือ
ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
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(ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ความถี่ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ดังกล่าว หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการด าเนินการ
ดังกล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  
 
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  ทุกเดือน  
 
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  

- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน  

บริษัทจัดการก าหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกเดือน โดยก าหนดให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 12 วันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนก่อนวันท าการรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ  

บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ
ไม่เกินปีละ 12 คร้ัง การพิจารณาจ านวนเงินและจ่ายเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะข้ึนอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซ่ึงบริษัทจัดการจะด าเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจาก
ผลตอบแทนและ/หรือมูลค่าของตราสารที่ลงทุนและ/หรือกองทุนที่กองทุนไปลงทุนและ/หรือจากก าไรสุทธิ
และ/หรือก าไรสะสมของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ทั้งน้ี ในกรณีที่วันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอันโนมัติตรงกับวันหยุดของวันท าการของบริษัท
จัดการ หรือวันหยุดท าการของประเทศที่กองทุนลงทุน หรือวันหยุดท าการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) ให้เลื่อนวันท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ันไปเป็นวันท าการถัดไป การ
ด าเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติที่มีรายชื่อตาม
หลักฐานที่ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้ง น้ี บริษัท
จัดการจะน าเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์
ตราสารหน้ีระยะสั้น (SCBSFF) หรือกองทุนรวมตราสารหน้ี/กองทุนรวมตลาดเงินที่บริษัทจัดการก าหนด หรือ
กองทุนรวมอื่นตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนที่รองรับจะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการ
ก าหนด  

7.6.1 การก าหนดเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 

(1) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  

การท ารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุก
เดือนตั้งแต่เวลาเปิดท าการจนถึงเวลา 15.30 น. ส าหรับบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเร่ิม
ให้บริการ – 16.00 น.ในวันท ารายการซ้ือขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการก าหนด ให้ถือว่าเปน็รายการสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการก าหนด ในราคารับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(2) กรณีติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอื่นที่นอกเหนือจาก (1)  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกเดือน ตั้งแต่เวลาเปิดท าการจนถึงเวลา 15.30 น. ในวันท าการ
ซ้ือขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขาย
ที่บริษัทจัดการก าหนด ในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน ซ่ึง
เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
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- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ  

บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ
ไม่เกินปีละ 12 คร้ัง บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามข้อ 7.5 และข้อ 7.6 ได้ กรณีเปลี่ยนแปลง
เวลาท ารายการอาจเป็นระยะเวลาที่มากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาที่ระบุไว้ในโครงการ แต่ทั้งน้ีจะไม่น้อยกว่า
เวลา 12.00 น. โดยถือว่าได้รับความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะ
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) อีกทั้งแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง ซ่ึงการ
ด าเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  
 
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องแจ้งล่วงหน้า 12 วันท าการ  
 
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 12 วันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนก่อนวัน
ท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับวัน/ระยะเวลาในการส่งค าสั่งขายคืน
ล่วงหน้าเพิ่มเติมในอนาคต โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) อีกทั้งแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง ทั้งน้ี การด าเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 
 
7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

7.9.1. การช าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะด าเนินการให้นายทะเบยีนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทนุ
ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยไม่นับรวมวันหยุดท าการ
ในต่างประเทศ ซ่ึงบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดท าการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ตามเลขที่บัญชีที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบค าขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็นเช็ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ใน
ค าขอใช้บริการกองทุน หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งน้ีภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 10  
 
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 
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8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหน่ึง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 
โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ภายหลังหักค่าธรรมเนียม
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วน าไปช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง  

บริษัทจัดการก าหนดให้ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่น (กองทุนต้นทาง) ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการมายังกองทุนน้ีได้ (กองทุนปลายทาง) โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขทีบ่ริษัทจัดการก าหนด  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท ารายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทนุ
เดียวกันได้ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

(1) กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนน้ี (กองทุนปลายทาง) หรือเรียกว่า “การ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)” โดยน าเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนอื่นๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน ต้นทาง) 
ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อน ามาช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี 
(กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพี่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีได้ในช่วงระยะเวลา
เสนอขายคร้ังแรก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 5 “การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก” หรือใน
ระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการก าหนดให้เป็นวันเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี ซึ่งเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ระบไุว้ในข้อ 6 “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก” และ/หรือวันและเวลาทีบ่ริษัทจัดการ
อาจก าหนดเพิ่มเติม  

(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจ านวน
ที่เป็นไปตามมูลค่าข้ันต่ าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรกของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน อน่ึง บริษัทจัดการอาจ
พิจารณายกเว้นข้อก าหนดมูลค่าข้ันต่ าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่
บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น  

(ค) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้า (SWITCHING IN FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซ้ือหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของกองทุนน้ี โดยน าเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิก
กองทุนอื่นๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อน ามาช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(2) กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี (กองทุนต้นทาง) หรือ
เรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)” โดยน าเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการ
ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนน้ี (กองทุนต้นทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อน าไปช าระคา่ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทนุอื่นๆ ซ่ึงอยู่ภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการเอง (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันและเวลาที่บริษัท
จัดการเปิดรับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน” 
และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจก าหนดเพิ่มเติม  

(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วย
จ านวนที่เป็นไปตามมูลค่าข้ันต่ า/จ านวนหน่วยลงทุนข้ันต่ าของการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน น้ี ซ่ึง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น  

(ค) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนน้ี หากจ านวนที่ได้ทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนน้ี ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไม่เพียงพอที่จะน าไปซื้อหน่วยลงทุน
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ของกองทุนอื่นๆ (กองทุนปลายทาง) ตามมูลค่าข้ันต่ าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางน้ันๆ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่น าเงินไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางดังกล่าว  

(ง) ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏ
อยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน  

(จ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออก (SWITCHING OUT FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนน้ี เพื่อน าไปช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นๆ ภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง)  

หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับค าสั่ง
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด 
หรือการท ารายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว  

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือ
หยุดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่ได้รับประโยชน์หรือท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการ
พิจารณาเห็นว่าการไม่ท าการสับเปลี่ยนหรือหยุดการสับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและ/หรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือยกเลิกผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
และ/หรือช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเงื่อนไข/วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกลา่วข้างตน้
ได้ในภายหลัง โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงการด าเนินการ
ดังกล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  

กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หลักเกณฑ์
ข้างต้นด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น  

8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ 
โดยติดต่อที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท
จัดการ (ถ้ามี) ซ่ึงสามารถรับค าสั่งซ้ือหรือขายหน่วยลงทุน หรือเป็นผู้ท าหน้าที่ในการเสนอขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว หรือท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือวิธีอื่นๆ ที่บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่เป็นการให้บริการโดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด  

(1) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือ 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทุกวันและเวลาท าการที่ก าหนดให้เป็นวันท าการซ้ือขาย
หน่วยลงทุน ในราคาหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน  

(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าขอสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของบริษัทจัดการให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้อง โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จ านวนเงิน หรือจ านวนหน่วย
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ลงทุนที่จะออกจากกองทุนต้นทางและชือ่กองทุนปลายทางที่ตอ้งการจะสับเปลีย่นหน่วยลงทุน และน าไปยื่น
ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซ่ึงบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน  

(ง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลาย ๆ รายการในวันท าการเดียวกัน บริษัทจัดการจะจัดเรียงล าดับทีละ
รายการ (1 ต่อ 1) ตามล าดับก่อนหลังของการท ารายการ  

(จ) ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทุน หรือจ านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบค า
ขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนน้ันมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบยีน
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่
ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน  

(ฉ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ ากว่า 1,000 บาท บริษัทจัดการจะด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว  

(ช) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม่
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการของบริษัทจัดการ
ตามข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาท าการที่บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ทั้งน้ี การยกเลิกค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการก่อน  

(ซ) ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) 
การลดจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี) ที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจ านวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี) จะท าภายใน 4 วันท าการถัดจากวนัที่ท าการซ้ือขายหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนจ านวนน้ันหรือวันที่ค านวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ันได้ 
แล้วแต่กรณี  

ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) การลดจ านวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุน
ต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนปลายทางจะท าภายใน
วันท าการถัดจากวันที่ท าการซ้ือขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจ านวนน้ัน  

(ฌ) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถเพิกถอนค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการได้ท าการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ  

(ญ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับค าสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หลักเกณฑ์
ข้างต้นด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น  

(2) Tele – bank  

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยมีวิธีการรับช าระและ
การเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด ซ่ึงบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
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(3) Internet  

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
สามารถขอใช้บริการดังกล่าวได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ใน ข้อ 6.2.5 "วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)" และข้อ 7.4.5 "วิธีการรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)"  

(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางและการสั่งซ้ือหน่วยลงทนุของกองทุนปลายทางของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน  

(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยไม่จ ากัดจ านวนคร้ังในการท ารายการ อนึ่งวงเงิน
ดังกล่าวเป็นวงเงินที่แยกต่างหากจากวงเงินโอนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตปกติของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่มีอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ ากว่า 1,000 บาท บริษัทจัดการจะด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว  

(ง) ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทุนหรือจ านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุที่
ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน  

(จ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการท ารายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่กับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการท ารายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้  

(ฉ) ผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
ไม่ได้ หากได้ท ารายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิด
พลาดที่เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเร่ืองดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการสอบสวนข้อผิดพลาด
และแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก าหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้  

(ช) ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ การลด
จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ 
จะท าภายใน 4 วันท าการถัดจากวันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจ านวนน้ันหรือวันที่ค านวณราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี  

ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) การลดจ านวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุน
ต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนปลายทางจะท าภายใน
วันท าการถัดจากวันที่ท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจ านวนน้ัน  

ทั้งน้ี ผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสามารถสอบถามผลการท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ได้ในวันท าการถัดไป  

(ซ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม่
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ระหว่างการด าเนินการของบริษัทจัดการตาม
ข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาท าการที่บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ทั้งน้ี การยกเลิกค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน  
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(ฌ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับค าสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หลักเกณฑ์
ข้างต้นด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น  

อน่ึง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 
8.1 และ ข้อ 8.2 โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการก าหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเปลี่ยนแปลงการให้บริการดังกล่าว หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าว
บริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  

8.3 การด าเนินการเมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลือของกองทุนต้นทาง และ กองทุน
ปลายทางของบริษัทจัดการ ใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) พร้อมใบก ากับภาษีส าหรับ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบค า
ขอใช้บริการกองทุนรวมภายใน 7 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 10 เว้น
แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตด าเนินการเป็นอย่างอื่น  

กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หลักเกณฑ์
ข้างต้นด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น  

8.4 การก าหนดเวลาและราคาขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(1) การก าหนดเวลาในการรับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
บริษัทจัดการก าหนดได้ตามวันและเวลาการที่สอดคล้องกับการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ใน
ข้อ 6 และข้อ 7 ตามล าดับ  

(ก) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร 
หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการก าหนดในวันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ให้ถือว่าเป็นรายการของวันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนน้ัน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่าน เคาเตอร์
ธนาคาร หากท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการก าหนดในวันท าการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือท ารายการในวันหยุด ให้ถือว่าเป็นรายการของวันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ถัดไป ทั้งน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด  

(ข) กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอื่นที่นอกเหนือจาก (ก) 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด ในวันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถือเป็น
รายการของวันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนน้ัน และหากท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจาก
ช่วงเวลาที่บริษัทจัดการก าหนดในวันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือท ารายการในวันหยุด ให้ถือว่าเป็น
รายการของวันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป  
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(2) ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(ก) กรณีกองทุนต้นทาง การค านวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวัน
ท าการซ้ือขายที่บริษัทจัดการได้รับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้ท ารายการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนแล้ว ซ่ึงเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

(ข) กรณีกองทุนปลายทาง การค านวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันท า
การซ้ือขายที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งน้ี วันท าการซ้ือขายดังกล่าวจะเป็นวันท าการก่อนวันทีก่องทนุได้รับเงนิ
จากกองทุนต้นทาง ซ่ึงเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้
ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

(ก) กรณีหน่วยลงทุนต้นทาง การค านวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ 
สิ้นวันท าการที่มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนน้ัน ซ่ึงเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หักด้วย
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

(ข) กรณีหน่วยลงทุนปลายทาง การค านวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ 
ณ สิ้นวันท าการที่บริษัทจัดการได้รับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้ท ารายการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

8.5 การเปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาและราคาขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.4 และ/หรือเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
ก าหนดการ วิธีการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยไม่ขัดกับรายละเอียดโครงการ ทั้งน้ี ในการด าเนิน
ดังกล่าวบริษัทจัดการค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งน้ีบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
กรณีซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการเพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน  

8.6 ข้อสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

8.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต  

8.6.2. เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขาย
ผู้ลงทุนรายย่อย  (“กองทุน”) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่
เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่
บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน 
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีข้ึนและด าเนิน
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

8.6.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสับเปลี่ยนดังกลา่ว
ขัดกับหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ 
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ท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฏหมายหรือตอ่ชือ่เสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะค านึงถงึ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  
 
9. การช าระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะก าหนดข้ันตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยข้ันตอนที่ก าหนดดังกล่าวต้องสามารถ
ปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน  
 
10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี  
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปน้ี โดย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรือ  
(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ 
ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  
(2) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องน้ันต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ข้ึนไป 
และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
(3) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
โดยราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องน้ันต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์
ข้ึนไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการ
จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี  
(ก) เลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนน้ัน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(ข) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือ่นก าหนดการช าระค่าขายคนื
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเร่ืองดังกล่าวด้วยวิธีการ
ใดๆ โดยพลัน  
(ค) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการ
เลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อส านักงานโดยพลัน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะมอบหมายใหผู้้ดูแลผลประโยชน์
ด าเนินการแทนก็ได้  
(ง) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยช าระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามล าดับวันที่ส่งค าสั่งขายคืนก่อนหลัง  
 
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :  

11.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตามค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่
ได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ ซ่ึงไม่เกิน
กว่ากรณีดังต่อไปน้ี  
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(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายได้ตามปกติ  

(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปน้ี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค) มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  

ทั้งน้ี การไม่ขาย หรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) สามารถกระท าไม่เกิน 1 วันท าการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจาก
ส านักงาน  

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี
เกิดข้ึน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยส าคัญ  

(ก) ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกลา่วไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกต ิทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่กองทนุ
รวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์แห่งน้ันเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนรวม  

(ข) มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ 
ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปน้ี  

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ันๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าดังต่อไปน้ี  

1. การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับ การป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  

3. การกระท าที่เป็นการปฏิบัตติามค าสั่งเกีย่วกบัการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระส าคัญ  

11.2 เมื่อปรากฏเหตตุามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคนืหน่วยลงทุน หรือหยดุ
รับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
ไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใดๆ โดยพลัน  

(2) บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนเปิดน้ันให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) และ (3) เกิน 1 วันท าการ บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับ
ค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน  
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(ก) บริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุน
ของกองทุนเปิด ณ วันท าการสุดท้ายก่อนวันรายงานน้ันให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวัน
ท าการก่อนวันเปิดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน  

(ข) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
เปิดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึง
การเปิดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน  

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดค านวณมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้  

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัท
จัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องน้ันต่างจากราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขาย
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับค าสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน  
 
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับค าสั่งซ้ือ
หรือ ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศ ทั้งน้ี ไม่เกิน 20 วันท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้  
 
13. เงือ่นไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

13.1 บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลที่ซ้ือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที่ของบริษัทจัดการ  

13.2 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนที่มิใช่ราย
ย่อย และผู้มีเงินลงทุนสูง เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซ่ึงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBGMTA ไม่จ่าย  

2. SCBGMTR ไม่จ่าย  

3. SCBGMTD จ่าย  

 
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 คร้ัง โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานสิ้นสุดตาม
ช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร จากก าไรสะสม หรือก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล
แล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ท าให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มข้ึนในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลน้ัน โดยจะข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  
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ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
และตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน ปันผล 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสมาคม นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศ
ไทย และตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
 
14.3. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และอัตราปันผลของหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั้งน้ี บริษัท
จัดการจะปฏิบัติ ดังน้ี  

1. ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหน่ึงฉบับ หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาผ่อน
ผันหรือสั่งให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น  

2. ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ 
สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) พร้อมทั้งข้ึนเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

3. ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชือ่ผูถ้อื
เมื่อได้รับการร้องขอ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีที่ต่างกันส าหรับหน่วยลงทุนที่
ขายในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ก่อนด าเนินการจ่ายเงินปัน
ผลในแต่ละคร้ัง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่น าเงินปันผลจ านวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดน้ัน  

ข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผล 

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจ ากัดการถือหน่วย
ลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น ทั้งน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและ
ทรัพย์สินของกองทุนรวม และไม่น าเงินดังกล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่ง
เงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน 
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15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทั้งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. SCBGMTA 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ต่อปีมูลค่าทรัพย์สินรวม  

2. SCBGMTR 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ต่อปีมูลค่าทรัพย์สินรวม  

3. SCBGMTD 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ต่อปีมูลค่าทรัพย์สินรวม  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม หักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหัก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) 
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการ
ค านวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมดังกล่าวข้างตน้เป็นการประมาณ
การ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จ านวนผู้ถือหน่วย
ลงทุน เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่มีการปรับเพิ่มข้ึนหรือ
เปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ่มข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. SCBGMTA 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม  

2. SCBGMTR 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม  

3. SCBGMTD 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

หักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ที่มีฐานในการค านวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
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15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. SCBGMTA 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 
ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวม  

2. SCBGMTR 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 
ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวม  

3. SCBGMTD 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 
ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวม  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

หักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ที่มีฐานในการค านวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
 
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. SCBGMTA ในอัตราที่บริษัทจัดการก าหนด และเรียกเก็บจากบริษัทจัดการ 

2. SCBGMTR ในอัตราที่บริษัทจัดการก าหนด และเรียกเก็บจากบริษัทจัดการ 

3. SCBGMTD ในอัตราที่บริษัทจัดการก าหนด และเรียกเก็บจากบริษัทจัดการ 

 
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย : ไม่มี  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวม  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ทั้งน้ี เมื่อค านวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 15.2.1 - 
15.2.5 จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมรวมของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามจ านวนที่
จ่ายจริง ทั้งน้ี ไม่เกินร้อยละ 0.2675 ของจ านวนเงินทุนของโครงการและในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน ภายในระยะเวลา 1 ปี เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย ค่าอบรมเผยแพร่
ความรู้ และสัมมนาแนะน ากองทุนรวม  

(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสอบบัญชี ซ่ึงรวมค่าใช้จ่ายตรวจสอบทรัพย์สินใน
ประเทศ และต่างประเทศ  

(3) ค่าจัดท า จัดพิมพ์ และจัดส่ง หนังสือชี้ชวนรายละเอียดโครงการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลส าคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม รวมถึงเอกสารประกอบการขายอื่น ๆ  

(4) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าหลักทรัพย์ของแต่ละ
สกุลเงิน (ถ้ามี)  
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(5) ค่าจัดท าและจัดส่งรายงานใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง 
หนังสือบอกกล่าวประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันและ/หรือข่าวสารถึง ผู้
ถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจัดท า ตลอดจนข่าวสารที่บริษัทจัดการมีหน้าที่จัดท าข้ึนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายก าหนด  

(6) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซ้ือหน่วยลงทุน ใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ใบสั่งขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันการซ้ือ
และขายหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม  

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และน าเงินเข้าบัญชีส าหรับการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(8) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ SCB CASH MANAGEMENT ค่าสมุดเช็ค
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี เป็นต้น  

(9) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน
กองทรัพย์สินของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม ค่าไปรษณียากร ค่าแปลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ลงทุน ค่าอากรแสตมป์ต่างๆ ค่าด าเนินงานอื่นๆ เป็นต้น  

(10) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหรือการด าเนินคดเีพื่อการรับช าระหนี้ใดๆ ของกองทุนรวมทั้งค่าใช้จา่ย
ในการรับช าระหนี้เป็นทรัพย์สินอืน่แทนการช าระหนี้ดว้ยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสืบทรัพย์และ/หรือบังคับคดี ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม 
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ เป็นต้น  

(11) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเน่ืองกับการด าเนินงานของกองทุนรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ใน
การด าเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อได้รับค าสั่งจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(12) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือ กฎหมายก าหนด  

(13) ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการรับจ านองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม  

(14) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี) ที่ปรึกษาการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี)  

(15) ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซ่ึงสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของ
กองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในข้อ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี”  

(16) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดช าระราคา (failed trade)  

(17) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่เกิดข้ึนในช่วงการช าระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น ค่าตอบแทน
ผู้ช าระบัญชี ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบัญชีกองทุนรวม เป็นต้น  

(18) ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการ
สัมมนาแนะน ากองทุน ซ่ึงเกิดข้ึนภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนตามจ านวนที่จ่ายจริง 
โดยในทางบัญชีบริษัทจัดการจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันภายในระยะเวลา 1 ปี 
นับจากวันที่บันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งน้ี จ านวนเงินที่ตัดจ่ายจะต้องไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 0.2675 ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้า
มี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการค านวณ
จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยค่าใช้จ่ายส่วนที่เกิน
อัตราที่ก าหนดถือเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานของบริษัทจัดการ  
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(19) ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ที่ ซ้ือหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซ่ึงได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซ้ือหรือสั่งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียม
การท ารายการในต่างประเทศ  

(20) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และ
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่จ่ายจริงรวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทุน
สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น  
 
15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. SCBGMTA 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน 

2. SCBGMTR 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน 

3. SCBGMTD 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุจากผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละราย
ในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียด
ดังกล่าว ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
(ถ้ามี) 

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือ ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัท
จัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง  

 
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. SCBGMTA 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน 

2. SCBGMTR 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน 

3. SCBGMTD 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผู้สั่งขายหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่
ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลง
อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งขายหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียด
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ดังกล่าว ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
(ถ้ามี)  

อน่ึง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งขายหรือ ผู้
ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัท
จัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง  

 
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : มี  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. SCBGMTA 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. SCBGMTR 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

3. SCBGMTD 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งสับเปลี่ยนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดดังกล่าว ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออตัราค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผูส้ับเปลี่ยนหรือผู้
ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัท
จัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้าม)ี และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง  

 
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : มี  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. SCBGMTA 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. SCBGMTR 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

3. SCBGMTD 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
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รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งสับเปลี่ยนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดดังกล่าว ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออตัราค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผูส้ับเปลี่ยนหรือผู้
ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัท
จัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง  
 
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี  

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

หรือตามอัตราทีน่ายทะเบียนก าหนดเป็นการทั่วไปในการใหบ้ริการ โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม
จากผู้โอนในวันที่ยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุน  
 
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี  

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ตามอัตราที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนก าหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ ในกรณีที่ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ 
การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่น ๆ ที่เกิดข้ึน
จริง ซ่ึงพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  

ตามที่จ่ายจริง  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

- ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซ้ือหรือสั่งขายหน่วยลงทุน  

(1) กรณีสั่งซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน  

(2) กรณีสั่งขายหน่วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน  

ทั้งน้ี เพื่อน าเงินดังกล่าวไปช าระเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ในการสั่งซ้ือหรือสั่งขายหลักทรัพย์ 
เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ หรืออื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซ้ือหรือสั่งขาย
หลกัทรัพย์ เป็นต้น  

- ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
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(1) กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยค านวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  

(2) กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยค านวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า  

ทั้งน้ี หากบริษัทจัดการเปลีย่นแปลงอัตราคา่ใช้จ่ายในการซ้ือขายหลกัทรัพย์ดงักล่าวข้างต้นใหส้อดคล้องกบั
อัตราค่านายหน้าในการซ้ือขายหลักทรัพย์ของกองทุนที่กองทุนเข้าลงทุนในภายหลัง บริษัทจัดการจะติด
ประกาศการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย หรืออัตราค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานของ
บริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนด าเนินการให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจาก
การด าเนินการตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือ การด าเนินการใด ๆ ซ่ึง
พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยน
ชื่อ-สกุล การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่  

ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดข้ึนจริง ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน / 
รับรองยอดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการค้นหาเอกสารจากศูนย์เอกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็น
ต้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราธรรมเนียมข้างต้นได้โดยไม่ต้อง
ด าเนินการแจ้งผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ รายละเอียดดังกล่าว 
ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
 
15.4. วิธีการค านวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :  

บริษัทจัดการจะค านวณค่าธรรมเนียม ตามข้อ 15.2.1 ทุกวันที่มีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลคา่
ทรัพย์สินรวม หักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการค านวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในแต่ละวันเป็นฐานในการค านวณ
ค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือนหรือระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด  

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเน่ืองกับกองทุนตามข้อ 15.2.6 (1) – (20) จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชี
บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจ านวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน
ตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายน้ัน และบริษัทจัดการอาจพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผลเพื่อทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเป็นรายวัน และจะปรับปรุงรายการดังกล่าวทันทีที่
ได้รับหลักฐานอย่างแน่ชัด ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซ่ึงบริษัท
จัดการจะเปิดเผยฐานการค านวณอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับข้อมูลส าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบและใน
รายงานรอบประจ าปี  

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการ
บัญชี และตามประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด  

อน่ึง หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด เงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง
วิธีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยไม่ถือเป็นการแก้ไข
โครงการ  
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15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :  

(1) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใน 15.2 และ 15.3 ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของ
อัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ เว้น
แต่ในกรณีที่ได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึง
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แลว้ทัง้หมด และบริษัทจัดการจะปิดประกาศคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้า่ย
อัตราใหม่ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่ และ
ส านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 
ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วัน
เปลี่ยนแปลง  

(2) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใน 15.2 และ 15.3 ได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และบริษัทจัดการจะปิดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ให้ ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) อีกทั้งแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง  
 
15.6. หมายเหตุ :  

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามข้อ 15.2 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม  

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถื อหน่วยลงทุนตามข้อ 15.3 รวมภาษี 
มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 15 รายการใด
รายการหน่ึงหรือหลายรายการได้ ทั้งน้ี ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  
 
16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง :  
 
16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลคา่ทรัพย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ และ
ราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ  
 
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 

1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 

1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังน้ัน มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซ่ึง
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ผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมจะค านวณจากมูลคา่ทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวมในส่วนทีล่งทุนใน
ประเทศ บวกกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ  

หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด/ค านวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ เช่น 
การใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินต่างประเทศ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการที่เป็นไปตามกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของของส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมในอนาคต  

ทั้งน้ี การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้แหล่งข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศของ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ณ วันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
เป็นหลัก อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการ ก าหนด/ค านวณมูลค่ายุติธรรม
ของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศในภายหลังได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น เพื่อให้
สอดคล้อง/รองรับระบบการด าเนินงานของบริษัทจัดการในอนาคต เป็นต้น รวมถึงในกรณีหากเกิดเหตุการณ์ 
เช่น เหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมืองหรือสภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเหตุการณ์อื่นใดอัน
เป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้แหล่งข้อมูลดังกล่าวได้ เป็นต้น โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานอื่น
ใดที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมในอนาคต กล่าวคือบริษัท
จัดการอาจเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับราคา และ/หรืออัตราผลตอบแทนของตราสาร/
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ใช้อ้างอิง เช่น อัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคาร
พาณิชย์ หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ อาทิ Reuters หรือ APEX เป็นต้น  

วิธีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท าให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

การค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนน้ัน จะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วน
ให้กับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้
ทั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

หลังจากน้ัน ปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน 
รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น) และค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ทั้งน้ี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ค านวณจะต้องมีมูลค่าไม่ต่ ากว่าศูนย์ การปันส่วน
รายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ตัวอย่างการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

โดยสมมติให้; 

วันที่ 1 

1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 50,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท (ภายหลัง
หลักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมซ้ือขายหลักทรัพย์) แบ่งเป็น 
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 25,000,000 บาท 
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- หน่วยลงทุนชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ 10,000,000 บาท 
- หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 15,000,000 บาท 
2. ดอกเบี้ยค้างรับในวันแรก 100,000 บาท 
3. มีรายการซ้ือหน่วยลงทุน ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จ านวน 3,000,000 บาท และชนิดจ่ายเงินปัน
ผล จ านวน 2,000,000 บาท 
4. มีรายการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จ านวน 1,500,000 บาท 

หน่วย:บาท 

 กองทุนรวม 

หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสม
มูลค่า 

หน่วยลงทุน 

ชนิดรับซื้อคืน 
อัตโนมัติ 

หน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงิน 

ปันผล 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท่ีจ าหน่ายได้ 

หลังหักค่าธรรมเนียมการขายและ
ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 

50,000,000.00 25,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 

ดอกเบี้ยค้างรับจ านวน 100,000 บาท 100,000.00 50,000.00 20,000.00 30,000.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
กองทุน 

50,100,000.00 25,050,000.00 10,020,000.00 15,030,000.00 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน) 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ = 1.00%  
(+VAT 7%)  

-1,468.69 -734.34 -293.74 -440.61 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  
= 0.03% (+VAT 7%) 

-44.06 -22.03 -8.81 -13.22 

ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน -1,512.75 -756.37 -302.55 -453.83 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 50,098,487.25 25,049,243.63 10,019,697.45 15,029,546.17 

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 5,000,000.0000 2,500,000.0000 1,000,000.0000 1,500,000.0000 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย) 10.0197 10.0197 10.0197 10.0197 

วันที่ 2  

1. มรีายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ จ านวน 3,000,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล จ านวน 
2,000,000 บาท 

2. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จ านวน 1,500,000 บาท 

3. มีรายการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จ านวน 3,000,000 บาท  

4. มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ จ านวน 1,000,000 บาท  

5. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 250,000 บาท  

 กองทุนรวม 

หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสม
มูลค่า 

หน่วยลงทุน 

ชนิดรับซื้อคืน 
อัตโนมัติ 

หน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงิน 

ปันผล 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของ
วันก่อนหน้า (บาท) (วันท่ี T) 

50,098,487.25 25,049,243.63 10,019,697.45 15,029,546.17 

รายการท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยลงทุน 
แต่ละชนิด 

        

1. ซื้อหน่วยลงทุน ชนิดชนิดรับซื้อคืน 

อัตโนมัติและชนิดจ่ายเงินปันผล 

5,000,000.00 
  

3,000,000.00 2,000,000.00 

2. ขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (1,500,000.00) (1,500,000.00)     
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 กองทุนรวม 

หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสม
มูลค่า 

หน่วยลงทุน 

ชนิดรับซื้อคืน 
อัตโนมัติ 

หน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงิน 

ปันผล 

รวมรายการท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด (บาท) 
3,500,000.00 (1,500,000.00) 3,000,000.00 2,000,000.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายหลังรายการ

ท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
53,598,487.25 23,549,243.63 13,019,697.45 17,029,546.17 

ส่วนเพ่ิมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
จ านวน 250,000 บาท 

250,000.00 109,840.99 60,727.91 79,431.10 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
กองทุน 

53,848,487.25 23,659,084.62 13,080,425.36 17,108,977.27 

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า = 53,848,487.25x (23,549,243.63/53,598,487.25) 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ = 53,848,487.25 x (13,019,697.45/53,598,487.25) 

หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล = 53,848,487.25 x (17,029,546.17/53,598,487.25)  

ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน) 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดกองทุน 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ = 1.00% 

(+VAT 7%) 
-1,578.57 -693.57 -383.45 -501.55 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  
= 0.03% (+VAT 7%) 

-47.36 -20.81 -11.50 -15.05 

ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน -1,625.93 -714.38 -394.95 -516.60 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 53,846,861.32 23,658,370.24 13,080,030.41 17,108,460.67 

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 

- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากซื้อหน่วยลงทุน

ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ  
จ านวน 3,000,000 บาท/10.0198 = 
299,407.1738 หน่วย 

-หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากซื้อหน่วยลงทุน

ชนิดจ่ายเงินปันผล  
จ านวน 2,000,000 บาท /10.0198 = 
199,604.7825 หน่วย 

- หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืน 

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 
จ านวน 1,500,000 บาท/10.0197 = 
149,705.0810 หน่วย 

5,349,306.8753 2,350,294.9190 1,299,407.1738 1,699,604.7825 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย) 10.0661 10.0661 10.0661 10.0661 

วันที ่3 

1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จ านวน 3,000,000 บาท 

2. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จ านวน 1,000,000 
บาท 

3. มีรายการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล จ านวน 80,000 บาท 

4. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 900,000 บาท 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

 

78 

 

 กองทุนรวม 

หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสม
มูลค่า 

หน่วยลงทุน 

ชนิดรับซื้อคืน 
อัตโนมัติ 

หน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงิน 

ปันผล 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของ

วันก่อนหน้า (บาท) (วันท่ี T+1) 
53,846,861.32 23,658,370.24 13,080,030.41 17,108,460.67 

รายการท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยลงทุน 
แต่ละชนิด 

  
  

    

1. ซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า 

จ านวน 3,000,000 บาท 

3,000,000.00 3,000,000.00     

2. ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 

จ านวน 1,000,000 บาท 

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

3. จ่ายเงินปันผล จ านวน 80,000 บาท (80,000.00)     (80,000.00) 

รวมรายการท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด (บาท) 

1,920,000.00 3,000,000.00 (1,000,000.00) (80,000.00) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายหลังรายการ
ท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

55,766,861.32 26,658,370.24 12,080,030.41 17,028,460.67 

ส่วนเพ่ิมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

จ านวน 900,000 บาท 
900,000.00 430,229.22 194,954.98 274,815.80 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายหลังรายการ

ท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
และส่วนเพ่ิมฯ 

56,666,861.32 27,088,599.46 12,274,985.39 17,303,276.47 

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า = 56,666,861.32 x (26,658,370.24/55,766,861.32)  

หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ = 56,666,861.32 x (12,080,030.41/55,766,861.32)  

หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล = 56,666,861.32 x (17,028,460.67/55,766,861.32)  

ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน) 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดกองทุน 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ = 1.00% 
(+VAT 7%) 

-1,661.19 -794.10 -359.84 -507.25 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  
= 0.03% (+VAT 7%) 

-49.84 -23.82 -10.80 -15.22 

ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน -1,711.03 -817.92 -370.64 -522.47 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 56,665,150.29 27,087,781.54 12,274,614.75 17,302,754.00 

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 

-หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากซื้อหน่วยลงทุน

ชนิดสะสมมูลค่า จ านวน 3,000,000 
บาท/10.0662 = 298,027.0609 หน่วย 

- หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วย

ลงทุนอัตโนมัติจ านวน 1,000,000 บาท/
10.0661= 99,343.3405 หน่วย 

5,547,990.5957 2,648,321.9799 1,200,063.8333 1,699,604.7825 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย) 10.2136 10.2282 10.2283 10.1804 
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2. บริษัทจัดการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  

(2.1) ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันท าการ ภายใน 2 วันท าการเว้นแต่วัน     
ท าการน้ันตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุน หรือวันตามที่บริษัทจัดการประกาศก าหนดเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ 

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
ภายใน 2 วันท าการ ทั้งน้ี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคาดังกล่าว  

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังต่อไปน้ี  

(ก) วันท าการก่อนวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด 

(ข) วันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันท าการถัดไป 

(ค) วันท าการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันท าการถัดไป ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่กองทุน
รวมก าหนดวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันยาวกว่าหน่ึงเดือน 

(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยประกาศใน 3 วันท าการถัดไป (ถ้ามี) 

ความใน (ก) มิให้น ามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที่ซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกวันท าการ และกองทุนรวมเพื่อ  
ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด 
โดยประกาศภายใน 3 วันท าการถัดไป  

ทั้งน้ี กองทุนอาจด าเนินการไม่เป็นไปตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ (2.1) – (2.4) ได้ในกรณีที่
ระยะเวลาของวันท าการที่ก าหนดตามข้อ (2.1) – (2.4) น้ันตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุน
เข้าไปลงทุนและประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือวันตามที่บริษัทจัดการประกาศก าหนดเพิ่มเติมในกรณี
ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นเหตุให้กองทุนไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศที่
กองทุนเข้าไปลงทุน ซ่ึงกองทุนจะด าเนินการตามข้อ (2.1) – (2.4) โดยพลันเมื่อได้รับข้อมูลมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนครบถ้วน 

3. การประกาศราคามูลค่าและราคาตามวรรคหน่ึง (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี  

(3.1) การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน หรือจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปน้ี  

(ก) ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล  

(ข) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล ส าหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่     
4 ข้ึน ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง  

(ค) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณได้ใน (3.1)(ข) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่ค านวณได้ใน (3.1)(ข)  

(ง) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล แต่ใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดข้ึนจากการค านวณตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการจะน าผลประโยชน์น้ันรวมเข้าเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม  
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(3.2) บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบโดยการประกาศทาง Website ของ
บ ริ ษั ท จั ด ก า ร  :  www.scbam.com ห รื อ ช่ อ ง ท า ง อื่ น ที่ เ ห ม า ะ ส ม  เ ช่ น  NAV Center : 
www.thaimutualfund.co หรือหนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น  

(3.3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนใช้ซ้ือขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน 
บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้  

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  

(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  

(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว  

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด
ภายใน 3 วันท าการถัดไป  
 
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบผ่าน Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม เช่น NAV Center: 
www.thaimutualfund.com หรือหนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น  

อน่ึง หากมีเหตุท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศผ่าน Website ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาประกาศผ่านช่องทางอื่นแทน เช่น NAV Center หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นใดที่
เหมาะสม เป็นต้น  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นแทนการประกาศผ่าน Website ของ
บริษัทจัดการ เช่น NAV Center หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมโดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศที่
ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
 
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหน่ึงสตางค์ หรือต่าง
จากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ข้ึนไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
บริษัทจัดการจะจัดท าและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาด ภายใน 7 วันท าการนับ
แต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีส าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการของบริษัท
จัดการเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่าง
น้อย ดังต่อไปน้ี  

(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง  

(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

(3) สาเหตุที่ท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทั้งน้ี เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคร้ังสุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง  

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซ่ึงท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหน่ึงมีผลต่อเน่ืองต่อการ
ค านวณราคาหน่วยลงทุนคร้ังต่อไป เช่น การก าหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไข
ราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย  
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2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งตั้งแต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคิด
เป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะค านวณราคาหน่วยลงทุน
ย้อนหลังนับแต่วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้องและด าเนินการ
ดังต่อไปน้ีเฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ข้ึน
ไปและคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

(1) จัดท ารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันท า
การถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนน้ันไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวัน
ท าการถัดจากวันที่ค านวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันท าการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งน้ี รายงาน
ดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปน้ี  

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง  

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

(ค) สาเหตุที่ท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

(ง) การด าเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะจัดให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการ เพื่อให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และ
วัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม (1)  

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและด าเนินการโดยวิธกีารใดๆ เพื่อให้ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคนืหน่วยลงทนุ
ในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคาภายใน 5 
วันท าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว  

(5) จัดท ารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้ง
ส าเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดท าตาม (1) ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาน้ัน เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน  

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี  

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังน้ี  

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจ านวน
ซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ซ้ือหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาด
อยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่น้ันและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคร้ังสุดท้ายของตลาด
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุ
ดังกล่าว  

(ข) กรณีที่เป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นจ านวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหรือ
จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน  

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ
ดังน้ี  

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็น
จ านวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหรือจ่ายเงนิ
ของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีที่เป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นจ านวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวน
หน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่
ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่น้ันและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนตา่ง
ของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคร้ังสุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุ
ดังกล่าว  

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมี
มูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงิน  

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ถ้าบคุคลดงักล่าวไม่มีสถานะเปน็ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้
แล้วเสร็จภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซ้ือหน่วยลงทุน
ตาม (2) (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้  

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ (ถ้ามี) ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้  
 
17. ช่ือผู้เกี่ยวข้อง :  
 
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากัด  
 
17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
 
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  

ไม่ม ี
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17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
 
17.5. ที่ปรึกษา :  

17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :  

ชื่อ :  
 
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :  
 
17.6. ผู้สอบบัญชี :  

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร  

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้  

ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์  

ชื่อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย  

ชื่อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์  

ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา  

ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ  

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน  

ชื่อ : นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา 

ชื่อ : นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :  

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  
 
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  
 
18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่  เดือน  
 
18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีคร้ังแรก : วันที่  
 
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี ประมาณ 1 ปีนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  
 
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการ
จัดการ :  

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญต้องได้รับมติ
ตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึง เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย  
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(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อ       
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหน่ึง
ของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติ         
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึงให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุน
ชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดน้ัน  

การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการ หากมิได้กระท าตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
โครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื่อ
เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
บริษัทจัดการจะยื่นค าขอเป็นหนังสือ พร้อมทั้งรายละเอียดของโครงการที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว และค ารับรอง
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับค าขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหน่ึงให้ถือ
ว่าส านักงานให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้  

ในกรณีที่การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการ ได้กระท าตามมติเสียงข้างมากของ ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้มีมติ
ให้แก้ไขและแจ้งการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และ
จะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวนัแห่งท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับความเหน็ชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขแล้วแต่กรณี  

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่
เกินร้อยละ 55 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ หรือในกรณีที่เป็นกองทุนรวม
ที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแตล่ะชนิด 
มีจ านวนไม่เกินร้อยละห้าสิบห้าของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดน้ัน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการ
นับมติน้ัน  

หากไม่สามารถด าเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เน่ืองจากข้อจ ากัดในการนับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจด าเนินการขอรับ
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที่ส านักงานก าหนดได้  

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจาก
โครงการ จะถือว่าส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ เมื่อบริษัทจัดการ
ปิดประกาศการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไว้ที่ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของบริษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซ้ือขายหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการอาจด าเนินการเพิ่มเติมจ านวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งน้ี การขอมติเพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535  
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20. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  

20.1 ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด ารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการท า
ประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวม
แทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส านักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคดิตาม
จ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ดังกล่าว ทั้งน้ี หากมีเหตุจ าเปน็และสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้ส านักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไป
ได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในกรณี
ที่มีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหากบริษัท
จัดการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจัดการจะด าเนินการเลิกกองทุนดังกล่าวรวม
ต่อไป  

20.2 บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการ 
ในการน าส่ง เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถงึผู้ลงทุน/ผู้ถอืหน่วย
ลงทุน รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่น (ถ้ามี) เช่น ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น โดย
ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 30 วันก่อนวันเร่ิมด าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองดังกลา่ว
มีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการน าส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะท านองเดียวกันน้ี 
ซ่ึงบริษัทจัดการได้ค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นส าคัญ ทั้งน้ี ในการน าส่ง
จดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแก้ไขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะด าเนินการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรือ
ประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต  

20.3 การถือหน่วยลงทุนเกินหน่ึงในสาม  

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
น้ันในส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด และด าเนินการแก้ไข
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันน้ันให้มีจ านวนไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวน
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมน้ันภายในสองเดือนนับแต่วันที่ปรากฏกรณีดังกล่าว 
หรือด าเนินการเลิกกองทุนรวมน้ันทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เร่ืองการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน
บุคคล  

20.4 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)  

20.4.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเน่ืองมาจาก
การใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้น้ันต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาท
โดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลน้ันบ่อยคร้ังเกินความจ าเป็นเพื่อให้
กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัท
ต้องกระท าด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนน้ันด้วย  
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20.4.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตามข้อ 20.5.1 บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหก
เดือนด้วย  

20.5 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ใน
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการให้ข้อมลู 
และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ 
ยกเลิกการท าธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จ าต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัท
จัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการก าหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือ 
จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ไม่
ครบถ้วนเพียงพอส าหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือ
กฎหมายต่าง ๆ ทั้งน้ี ตามที่บริษัทจัดการก าหนด  

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการท าธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระท าความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ 
ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ  

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การท าธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม  
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัท
จัดการ  

นอกจากน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
เปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่หน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่มีอ านาจก ากบัดูแลตามกฎหมายต่าง ๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ  

ทั้งน้ี ค าว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ ค าว่า “กฎหมายต่าง ๆ” น้ัน ให้มี
ความหมายรวมถึงกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ที่กองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศน้ันๆ ด้วย  

20.6 ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน :  

ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน
หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่
ได้รับการยกเว้นหรือเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ก าหนด  

ทั้งน้ี โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 
ดังน้ี  

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วย
ลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน  

(2) การจ ากัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงมีสาระส าคัญดังต่อไปน้ี  

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนจะถูกจ ากัดสิทธิรับ
เงินปันผลในส่วนที่ถือเกินน้ัน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี  
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1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม  

2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที่ถูกจ ากัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน  

(ค) ในระหว่างการด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดินบริษัทจัดการจะจัดท าบัญชีและแยก
เงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม โดยไม่น ามารวมค านวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนรวม  

(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดน้ัน เว้นแต่ชนิด
หน่วยลงทุนน้ันมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิด
น้ัน บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจ านวนที่ถืออยู่  

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ว่าด้วย
เร่ืองหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ  

20.7 ข้อก าหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act 
(ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าว
ก าหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution 
หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึง
รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซ่ึงมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซ่ึงมีถิ่นที่อยู่ทาง
ภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปิดหรือมีไว้กับ FFI น้ัน นอกจากน้ียังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลาย
ประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซ่ึง
ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)  

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของ
บุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบ
ข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลกูคา้กับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดใหล้กูคา้
บางประเภทต้องจัดท าเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  

ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมน้ันจะ
ได้รับผลกระทบที่ส าคัญในสองกรณี คือ  

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึง
อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกบัสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพัน
ตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซ่ึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
ผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนช าระให้กับ
กองทุนรวมที่เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อก าหนดของ FATCA 
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อาจจะปฏิเสธหรือระงับการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัท
จัดการ ซ่ึงอาจท าให้กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่
มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวม
สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ 
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซ่ึงรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดังน้ี  

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการน าส่ง
ข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ 
จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน
น้ันกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและตา่งประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง  

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบ
ความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูล
ตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุง
ข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA 
หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งน้ี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายดังกล่าว  

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุน
หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มข้ึนหากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับ
ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือ
หลายอย่างดังต่อไปน้ีตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ด าเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งน้ีแล้ว และ/หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในค าขอเปิดบัญชี  

(1) ไม่รับค าสั่งซ้ือ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว  

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว  

(3) ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนรายน้ันได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย  

(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ได้รับประโยชน์เพิ่มข้ึน หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น  

การด าเนินการดังกล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็น
การกระท าเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA 
และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคาร
ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซ่ึงในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่าย
เป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องก าหนด) 
เท่าน้ัน  
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ทั้งน้ี ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการได้
สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจน าส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการ
ก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  

20.8 การซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  

ผู้ลงทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทุนได้ โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 
ทั้งน้ี การซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อก าหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการ
ซ้ือขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียด
ในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ยกเลิกการซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน โดย
จะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อีกทั้งแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 
วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง  

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังน้ี อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

20.8.1 มูลค่าข้ันต่ าของการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน มูลค่าข้ันต่ าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีข้ันต่ า และจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า :  

เน่ืองจากการซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การ
เวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การด าเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหัก
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังน้ัน การสั่งซ้ือขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อก าหนดในเร่ืองมูลค่าข้ันต่ าของการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน มูลค่าข้ันต่ าของการสั่ง
ขายคืน จ านวนหน่วยลงทุนข้ันต่ าของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า และจ านวน
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า ซ่ึงอาจแตกต่างจากการซ้ือขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่
ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อก าหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์  

20.8.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :  

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกนั
ชีวิต หรือตัวแทนหรือนายหน้าที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด โดยช าระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วน
บุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดหรือวิธีอื่นใด
ที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ทั้งน้ี บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดมูลค่าข้ันต่ าในการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน วันและ
เวลาท าการในการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซ้ือ วิธีการช าระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซ้ือ
จะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน
จะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับช าระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว  

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธ
ค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากค าสั่งดังกล่าวอาจเข้าข่าย
ลักษณะการท าธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการ
พิจารณารับประกัน รวมถึงพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของ
กองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฏหมายของบริษัทจัดการ
หรือบริษัทประกันชีวิต  

20.8.3 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

20.8.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งน้ี บริษัทประกันชีวิตอาจ
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ก าหนดมูลค่าข้ันต่ าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืน
หน่วยลงทุน วิธีการน าส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือ
เอกสารการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้
กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในโครงการ และค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับ
เอกสารหลักฐานครบถ้วน ตามกฏเกณฑ์ของบริษัทประกันชีวิตน้ัน ๆ  

ทั้งน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจ านวน
หน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจ านวนข้ัน
ต่ า และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ส าหรับผู้ลงทุนที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิตภายในช่วงเช้าของ
วันท าการที่ 5 นับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ของวันท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และผู้ลงทุนที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่บริษัทจัดการค านวณมูลคา่ทรัพยส์นิ 
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ จากวันที่
บริษัทประกันชีวิตด าเนินการขายคืนหน่วยลงทุนและได้รับแจ้งมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมี
วิธีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซ่ึงจะเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทุน  

20.8.3.2 การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็น
ประจ าทุกเดือนเพื่อน าค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาช าระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และ
ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที่ก าหนดในกรมธรรม์ ซ่ึงมูลค่าในการขายคืนอาจต่ ากว่ามูลค่า
ข้ันต่ าที่ก าหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเป็นรายปี  

20.8.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซ้ือ/ขายคืนหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนจะเป็นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกัน
ชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั่งซ้ือ/ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทุน ภายใน 30 วันท าการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันสั่งซ้ือ/ขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนโดยตรง  

20.8.5 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่าน
บริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งค าสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด  

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด
ไว้เท่าน้ันโดยต้องเป็นการท ารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหน่ึง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซ้ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหน่ึงหรือหลายกองทุน (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และเอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็น
ผู้ด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซ่ึงได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) เพื่อน าไปช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือด าเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการ
ดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน  

ทั้งน้ี การด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังน้ี  

(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหน่ึงหรือหลายกองทุนไปกองทุน
เปิดปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นคร้ังคราว  
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(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็นประจ าตามค าสั่งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้
มีการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหน่ึงเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหน่ึงหรือ
หลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์  

(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามค าสั่งในแบบฟอร์มที่บริษัท
ประกันชีวิตก าหนด ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์  

ทั้งน้ี รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงข้ึนอยู่กับบริษัทประกันชีวิต
แต่ละแห่ง ซ่ึงจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือ
ผู้ลงทุนที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว  

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีที่บริษัท
ประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จ านวนที่ขายคืน
หน่วยลงทุนต้นทางต่ ากว่าจ านวนข้ันต่ าที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือกรณีที่
ยกเลิกตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์  

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยันการท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 
วันท าการ นับแต่วันที่ได้ด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ส าหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับค าสั่งคร้ังแรก หรือ สรุป
ส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี  

20.8.6 การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน:  

20.8.6.1 เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจ าปี หรือเอกสารอื่นใด 
ซ่ึงบริษัทจัดการจัดส่งให้กับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะด าเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนต่อไป  

20.8.6.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมไม่เกินเดือนละหนึ่งคร้ังโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  

20.8.7 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธปิระโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทนุ
ปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีเพียงอย่างเดียว ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกัน
ชีวิตก าหนด ดังน้ี  

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่า
กรณีใดทั้งสิ้น  

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็น
หลักประกัน  

3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการท ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็น
ผู้ด าเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

4. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เน่ืองจากบริษัทประกัน
ชีวิตจะท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการรวบรวม และน าส่งค าสั่งซ้ือ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการใน
นามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การ
ได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น  

5. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม  

6. สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  
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7. สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่
เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตน้ัน  

8. สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลข
ประจ าตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  

9. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับค าแนะน าเพื่อซื้อหน่วย
ลงทุนน้ัน ตลอดจนรับทราบค าเตือนและค าอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

10. สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในข้ันตอนการด าเนินการ เพื่อ
การควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น  

11. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทน
ที่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซ้ือกรมธรรม์ รวมทั้งการซ้ือหรือขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น  

12. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี  

20.8.8 ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน:  

- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุจากผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละราย
ในอัตราที่ไม่เท่ากนั บริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิตแต่ละราย ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไข
การเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

- ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่
ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิตแต่ละราย ขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
เงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือ ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดย
บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง  

ทั้งน้ี บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด  

อน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซ้ือขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซ้ือกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งน้ี กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง  
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21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และ
ค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับ
หลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งน้ัน ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทนุ
รวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุน
รวม ทั้งน้ี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือ
หน่วยลงทุนทั้งปวง 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมน้ี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตาม
ข้อก าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ      
กองทุนรวม 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน 
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บริษัท หลักทรัพยจ์ัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากัด 
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1. บริษัทจัดการ :  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากัด  
ที่อยู่ : ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า  
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด าเนินการดังต่อไปน้ี  

(1) การบริหารกองทุนรวม  

(ก) ย่ืนค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซ่ึงเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมตอ่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนตอ่ประชาชนคร้ัง
แรก  

(ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด  

(ค) น าเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่าง ๆ และซ้ือขาย จ าหน่าย สั่งโอน 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุนภายใต้
หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ง) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้นอยู่เท่าที่จ าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

(จ) ด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนของกองทุนรวม ตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

(ฉ) ด าเนินการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนที่รับซ้ือคืนในวันท า
การถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุนจ านวนน้ันแล้วแต่กรณี  

(ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม  

(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมตามหัวข้อ “การขอมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”  

(ฌ) ด าเนินการฟ้องร้องคดีในนามของบริษัทจัดการเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีที่มีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม  

(2) การรับ และการจ่ายเงินของกองทุนรวม  

(ก) จัดให้มีการรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
และกองทุนรวม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 ของหนังสือ
ชี้ชวนส่วนโครงการ "ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน
รวม"  

(ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 ของ
หนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม"  

(3) การแต่งตั้งบคุคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม  

(ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซ่ึงมีคุณสมบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เร่ือง "คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
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กองทุนรวม และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ก าหนด
ไว้ในข้อ 2  

(ข) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี  

(ง) จัดให้มีผู้ช าระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(จ) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลข้ึนท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ที่
ปรึกษากฎหมาย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

(ฉ) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  

(ช) แต่งตั้งทนายความ เพื่อติดตาม ทวงถาม และด าเนินคดี รวมทั้งด าเนินการใด ๆ เพื่อการรับช าระหนี้ หรือ
เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์อื่นใดของกองทุนรวม  

(4) การด าเนินการอื่น ๆ  

(ก) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์  

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

(ค) จัดท าบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน  

(ง) จัดท ารายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันท าการน้ัน  

(จ) จัดท ารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้น
วันท าการน้ัน  

(ฉ) จัดท ารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก าหนด ในกรณีที่มิได้เกิดจาก
การลงทุน หรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  

(ช) จัดท ารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี และส่งรายงานดังกล่าว
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 
เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
และส่งผ่านระบบรับและเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report 
and Prospectus (MRAP)) เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 22.1.1 ก่อนหรือในวันที่ครบก าหนดจัดท า
หรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีจัดท ารายงานตาม (ฐ) ตามปีปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อ
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี ขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  

(ซ) จัดท าหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีบัญชีและส่งให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วัน
ถัดจากวันสิ้นปีบัญชีน้ัน ยกเว้นกองทุนรวมเปิดที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงคร้ังเดียวและรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนตามค าสั่งล่วงหน้า ซ่ึงระบุเวลาไว้แน่นอน (Auto Redemption) ไม่ต้องจัดท าหนังสือ ชี้ชวนใหม่
ทุกรอบปีบัญชี  

(ฌ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจ านวน และมูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วันท า
การสุดท้ายของเดอืน ให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวันท าการที่ 20 ของเดือนถัดไป  

(ญ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วกรณีอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อ (ฌ) ให้ 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมน้ัน  
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(ฎ) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้ถึงซ่ึงวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน  

(ฏ) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 22 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”  

(ฐ) จัดท ารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนน้ัน และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว โดย
รายงานดังกล่าวจะแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และส่งผ่านระบบรับและเผยแพร่
ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) เว้น
แต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 22.1.1 ก่อนหรือในวันที่ครบก าหนดจัดท าหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งน้ี 
ในกรณีจัดท าและส่งรายงานตามวรรคหน่ึงตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่จัดท าและส่งรายงาน
ดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังส าหรับปีบัญชีน้ัน  

(ฑ) จัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตามข้อ (ช) และ (ฐ) ไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ 
และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัดส าเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ  

(ฒ) จัดส่งและด าเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
ส าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือ ชี้ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(ณ) จัดท าและส่งข้อมูลการจัดการกองทุนรวมให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(ด) ชี้แจงและด าเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุนชีแ้จงข้อมูลใหผู้้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ
ต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคา
ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

(ต) ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ านวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 22.2.2 (3)  

(ถ) ด าเนินการติดตามทวงถาม ด าเนินคดีหรือด าเนินการใด ๆ เพื่อการรับช าระหนี้หรือปกป้องสิทธิประโยชน์
อื่น ๆ ของกองทุนรวม  

(ท) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ ทั้งใน
ปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีที่ข้อก าหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรือค าสั่งน้ัน ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมแล้ว  

เงือ่นไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :  

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสั่งของส านักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องด าเนินการตามที่
จ าเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าท าหน้าที่ต่อไปได้ ซ่ึงรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่  
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2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19  
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ  
เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140  
โทรศัพท์ 0-2470-3207  

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์  

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่ก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูด้แูล
ผลประโยชน์ ทั้งน้ี ไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในหัวข้อหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”  

(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา ทั้งน้ีโดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์  

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไข
เพิ่มเติมในอนาคต  

(2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ทรัพย์สินของลูกค้ารายอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุนและข้อก าหนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกว่า ผู้
ช าระบัญชีจะด าเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อย หรือ
จนกว่าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง  

(3) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ช าระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
และพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ช าระบัญชีกระท าการหรืองดเว้นกระท าการตาม
มาตรา 130 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะรายงานให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า  

(4) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่างๆ ที่
กองทุนรวมได้มาหรือจ าหน่ายไป ซ่ึงผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายหรือได้รับฝากไว้ตามข้อ 
(2) ให้เป็นไปตามค าสั่งการจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม  

หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือส่งมอบเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สิน
ต่างๆ ดังกล่าวในวรรคหน่ึง ว่าไม่เป็นไปตามค าสั่งการจัดการทรัพย์สิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือ
ปลอม ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ด าเนินการแจ้งเหตุดังกล่าวแก่บริษัทจัดการทันที  

(5) เปลี่ยนแปลง จ าหน่ายและโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของกองทุนรวมตามค าสั่งของบริษัทจดัการ 
เมื่อเห็นว่าการน้ันถูกต้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  

(6) จัดท ารายงานเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระท าการหรืองดเว้น
กระท าการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามมาตรา 125 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งน้ี ภายใน 5 วันนับแต่ วันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว  

(7) จัดท ารายงานถึงผลในการด าเนินการตามค าสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดท าบัญชีแสดงการรับจ่าย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ฝากไว้  
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(8) รับรองความถูกต้องในการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้ค านวณตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศก าหนด  

(9) พิจารณาเกี่ยวกับการที่จะให้ความเห็นชอบในการด าเนินการของบริษัทจัดการตามที่กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น  

(ก) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่
สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล  

(ข) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซ้ือหรือค าสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนที่ไดรั้บไว้แล้ว หรือหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อมีเหตุจ าเป็น ท าให้
ไม่สามารถ จ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถ
ค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(ค) การให้ความเห็นชอบการช าระค่าหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ในกรณีที่กองทุน
รวมไม่สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที่จะรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ทั้งน้ี ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศก าหนด  

(ง) การให้ความเห็นชอบในการรับช าระหน้ีเพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันแทนการช าระ
หน้ีด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้  

การด าเนินการให้ความเห็นชอบดังกล่าวข้างต้นผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องด าเนินการจัดท าการให้ความ 
เห็นชอบเป็นหนังสือ และส่งให้แก่บริษัทจัดการเพื่อใช้เป็นหลักฐานโดยทันที และแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันทีทุกคร้ังที่เกิดกรณีตาม (ก) โดยจัดท ารายงานในเร่ืองดังกล่าวเป็น
หนังสือ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(10) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยกฎหมายดังกล่าว  

(11) ด าเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับค าสัง่
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส าหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม  

(12) จัดท าความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดส่งให้บริษัทจัดการเพื่อใช้
ประกอบการจัดท ารายงานกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปี
ปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบปีบัญชี และวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชี
หรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี  

(13) โอนเงินให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามค าสั่งของผู้ช าระบัญชีเพื่อเฉลี่ยจ่ายคืนค่าหน่วยลงทุนให้  

ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่คงเหลืออยู่หลังจากที่ผู้ช าระบัญชีช าระบัญชีโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(14) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องท าหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของกองทุนรวม 
ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การด าเนินการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของ
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กองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ด าเนินการต่อได้ทันที  

(15) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนที่ผู้ช าระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงต้องรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจด
ทะเบียนเลิก กองทุนรวม  

(16) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนหน้าที่และความ 
รับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีในปัจจุบัน และที่มีแก้ไขเพิ่มเติม
ในอนาคต  

(17) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องจัดให้มีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ที่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่น เพื่อท าหน้าที่เก็บรักษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม  

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหน่ึงข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กองทุนรวม 
และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสิ้นเชิงภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความผิดของผู้ดูแล  

คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ล่วงรู้มาเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะเป็น
การเปิดเผยโดยอ านาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เพื่อประโยชน์ของ ผู้ถือ
หน่วยลงทุน  

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบตอ่ความเสยีหายใดๆ ที่เกิดข้ึนเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
หรือการไม่กระท าการตามหน้าทีโ่ดยไม่มีเหตอุันสมควรของผู้ดแูลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือ
บุคคลอื่นใดที่ท างานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์  

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซ่ึงรวมถึงหน้าที่ดูแล
รักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
เดิมมีหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซ่ึงการ
ด าเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบ
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่
ว่าการกระท าน้ันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการ
เรียกค่าตอบแทนในการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและ
ได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูล
ดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน 

ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอ
มติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้  

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิดกรณี
ใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้ ทั้งน้ีบริษัทจัดการจะกระท าได้เมื่อได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก่อน  
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(1) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น  

(2) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง
อาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน  

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว หรือ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผล
เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน  

(4) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหน่ึงข้อใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่า
ด้วยเร่ืองคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซ่ึงออกตามความในมาตรา 121 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการ
ตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น 
บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท าการ นับแต่
วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัท
จัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่
วันที่ครบก าหนดเวลาให้แก้ไขเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนโดย
พลัน  

(5) ในกรณีที่มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้ดูแลผลประโยชน์  

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระท าได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยส าคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมมีอ านาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้  

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมที่  

(1) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ  
เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140  
โทรศัพท์ 0-2470-3207  

(2) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์ 0-2359-1200-1  

(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย  
273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม  
กรุงเทพมหานคร 10200  
โทรศัพท์ 0-2283-5353  

และ/หรือที่ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือศูนย์
รับฝากต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที่ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ  
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3. ผู้สอบบัญชี :  

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร  
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด  
100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี  
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 0-2645-0080  

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้  
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด  
100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี  
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 0-2645-0080  

ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์  
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด  
100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี  
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 0-2645-0080  

ชื่อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย  
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด  
100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี  
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 0-2645-0080  

ชื่อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์  
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด  
100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี  
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 0-2645-0080  

ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา  
ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด  
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์  
ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4  

ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ  
ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด  
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์  
ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4  
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ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน  
ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด  
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์  
ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4  

ชื่อ : นางสาว วันด ีเอี่ยมวณชิชา 
ที่อยู ่: บริษัท เอส พี ออดิท จ ากดั  
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์  
ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4 

ชื่อ : นาย เกียรตศิักดิ์ วานิชย์หานนท ์
ที่อยู ่: บริษัท เอส พี ออดิท จ ากดั  
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์  
ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4 

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจ ารอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไป  
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 2  
ชั้น 15 ฝั่งปีกเหนือ (North Wing) อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9  
เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 0-2128-2332-7 โทรสาร 0-2128-4625  
 
5. ผู้จัดจ าหน่าย :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
 
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :  

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : ส านักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท์ 0-2544-3874-76 และสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ  

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการ
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แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุนให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกคร้ัง ในกรณี
ของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ
เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตัง้จะต้องปฏิบัติงานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดยีวกันกบัผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการ
ด าเนินงานขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่ก าหนด
ไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 
ของหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม”  

(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ใบค าขอใช้บริการกองทุน ใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และใบสั่งขาย
หน่วยลงทุน คู่มือผู้ลงทุนหรือเอกสารอื่นใดของกองทุนรวมตามที่กฎหมายหรือ ก.ล.ต. ก าหนด ตลอดจน
เอกสารต่าง ๆ ในการส่งเสริมการขาย  

(2) รับใบค าขอใช้บริการกองทุน ใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งขายหน่วยลงทุน และรับช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนจาก ผู้
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนและช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม  

(3) คืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม  

(4) ยืนยันการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน  

(5) ชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

(6) ปฏิบัติตามข้อก าหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการโฆษณากองทุนรวม  

(7) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน และสิทธิ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม ตลอดจนท าการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น  
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
 
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแล
สภาพคล่อง) :  

ชื่อ :  
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ที่อยู่ :  
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
 
9. ที่ปรึกษา :  

9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :  

9.2.ที่ปรึกษากองทุน :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :  
 
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  

ไม่ม ี
 
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :  
 
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
 
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (ถ้ามี) ทั้งน้ี ให้เป็นไปตาม
หนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 7 "การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน" ทั้งน้ี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึน
ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :  

เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การจ่ายเงินปันผล” ของโครงการจัดการกองทุนรวม  

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและ
การโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม  

13.4. ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ “เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม  
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13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการท าการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไข วิธีการ
จัดการได้ ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะกระท าการตามหลกัเกณฑ์และวธิีการตามที่ระบุไวใ้นข้อ 19 "การขอมติของผู้
ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"  

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันน้ันในส่วนทีเ่กนิกว่าหน่ึง
ในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการ
ช าระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :  

13.8. อื่น ๆ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจ ากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี ไม่ว่าใน
ทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อก าหนดในข้อผูกพันซ่ึงลงนามโดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่
เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งน้ี ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของ
หน่วยลงทุนชนิดน้ัน ๆ ด้วย  
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

- ใบหน่วยลงทุน 

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 

- อื่นๆ 

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

โครงการจัดการ “กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย” จะใช้ระบบไร้
ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบใด
รูปแบบหน่ึงเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ร้องขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื่นเพิ่มเติม
ได้  

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  
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(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคร้ังที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการท ารายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการท ารายการ
ซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 7 วันท าการ
นับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีที่เป็นการสั่งซ้ือในระหว่างช่วงการเสนอขายคร้ังแรก และ/หรือภายใน 7 
วันท าการนับแต่วันท าสั่งซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุในค าขอใช้บริการกองทุน  

(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง  

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหรือ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการท ารายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ด าเนินการจัดสรรหน่วย
ลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)) จะด าเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ท ารายการสั่งซ้ือหรือขายคืน
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือภายในวันท าการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนก าหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที่
ท าการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)) ที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเปิดบัญชีหรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้  

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซ้ือหน่วยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมี
หน้าที่ในการน าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการใหเ้ปน็ปัจจุบันเสมอ ได้ ณ ที่ท าการของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)) หรือ ณ ที่ท าการที่
ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันท าการถัดจากวันท าการซ้ือหรือขาย
คืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่มีการปรับรายการให้เป็นปัจจุบันคร้ังล่าสุด เป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง  

(6) ผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการก าหนด  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนรายอื่น สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะ
ปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท าการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ 
และไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ  

14.2.3 ใบหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพื่อน าไปใช้เป็นหลักประกันใน
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การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งน้ี ในการออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระท าเมื่อ
บริษัทจัดการเห็นสมควรเท่าน้ัน โดยมีข้ันตอนดังน้ี  

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบค าขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน  

(2) ยื่นใบค าขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมช าระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทุน  

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้
ถือหน่วยลงทุนตามจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบค าขอ ส าหรับกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
กรอกจ านวนหน่วยลงทุนในใบค าขอมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนส าหรับหน่วย
ลงทุนจ านวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน  

(4) ใบหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด ซ่ึงจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราส าคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เคร่ืองจักรประทับ 
หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ท าได้ จึงจะถือว่าใบ
หน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย  

(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจ านวนดังกล่าว จะต้องน าใบหน่วยลงทุน
มาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนหน่วยลงทุนน้ัน เข้าระบบไร้ใบหน่วย
ลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง
ให้กับผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันการท ารายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด โดยผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอ
เปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไดภ้ายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ
ก าหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และ
ไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม  

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดท าใบหน่วยลงทุน
มอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และอัตราปันผลของหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั้งน้ี บริษัท
จัดการจะปฏิบัติ ดังน้ี  

1. ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหน่ึงฉบับ หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาผ่อน
ผันหรือสั่งให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น  

2. ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ 
สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) พร้อมทั้งข้ึนเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
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3. ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชือ่ผูถ้อื
เมื่อได้รับการร้องขอ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีที่ต่างกันส าหรับหน่วยลงทุนที่
ขายในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ก่อนด าเนินการจ่ายเงินปัน
ผลในแต่ละคร้ัง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่น าเงินปันผลจ านวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดน้ัน  

ข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผล 

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจ ากัดการถือหน่วย
ลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น ทั้งน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและ
ทรัพย์สินของกองทุนรวม และไม่น าเงินดังกล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่ง
เงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน 
 
16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

หากมีการผิดนัดช าระหน้ีหรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องของกองทุน
รวมจะไม่สามารถช าระหน้ีได้ บริษัทจัดการจะรับช าระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมิใช่
หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการ
กองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี้ ดังน้ี  

16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธเิรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชือ่อยูใ่น
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เปน็
ผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้  

16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่น าทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหน้ี มารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจ าหน่าย
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหน้ีในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นส าคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้
ตกลงรับช าระหน้ีด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหน้ี บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินน้ันได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจาก
เงินส ารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินน้ัน  

16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะ
เฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหน้ีคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิน้ัน
ภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน 
เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น  
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16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวม
ได้รับช าระหน้ีตามตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 
16.1.3 โดยอนุโลม  

16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.2.1 ก่อนการรับช าระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละคร้ัง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะน้ันการรับช าระหน้ีด้วยทรัพย์สิน
ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซ่ึงตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องน้ัน  

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับช าระหน้ี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นในการรับช าระหนี้  

16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหน้ี บริษัทจัดการจะน าทรัพย์สินดังกล่าวมารวมค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สินน้ันเพื่อใช้ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังน้ี  

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซ่ึงทรัพย์สิน
ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้  

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจ าหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 
และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินดังกล่าว  

ในกรณีที่มคี่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม  

16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหน้ี หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหน้ีได้
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะด าเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มี
พฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหน้ีได้เป็นผู้มีสิทธิในเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับช าระหนี้ก็ได้  

ทั้งน้ี ในการด าเนินการดังกล่าว บริษัทไม่ต้องน าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องน้ันมารวมค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

เงื่อนไขเพิ่มเติม :  

ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละคร้ังตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหน้ีไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการอาจน าเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับ
ภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งน้ี หากได้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหน้ีจนครบถ้วนแล้วและปรากฏ
ว่าเงินได้สุทธิน้ันไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจน าเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวม
ค านวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้  

การช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะช าระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่ก าหนด เท่าน้ัน  
 
17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิ
หรือการจ ากัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระท า
ตามข้อก าหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่แล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วย
ลงทุน ในกรณีดังน้ี 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที่ของบริษัทจัดการ 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วย
ลงทุนจะท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่ก าหนด
ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  
 
18. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน :  

ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน
หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่
ได้รับการยกเว้นหรือเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน
ก าหนด  

ทั้งน้ี โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 
ดังน้ี  

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วย
ลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน  

(2) การจ ากัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงมีสาระส าคัญดังต่อไปน้ี  

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนจะถูกจ ากัด สิทธิรับ
เงินปันผลในส่วนที่ถือเกินน้ัน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี  

1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม  

2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที่ถูกจ ากัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน  

(ค) ในระหว่างการด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดินบริษัทจัดการจะจัดท าบัญชีและแยก
เงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม โดยไม่น ามารวมค านวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนรวม  

(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดน้ัน เว้นแต่ชนิด
หน่วยลงทุนน้ันมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิด
น้ัน บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจ านวนที่ถืออยู่  

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ว่าด้วย
เร่ืองหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ  
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19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

การด าเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมติของผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ไดรั้บมาโดยชอบแล้ว ให้ถือวา่ผู้
ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ด าเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ 

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ด าเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย ให้ถือ
ว่ามติน้ันเสียไป 

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 
ต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมน้ัน เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมี
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปน้ีด้วย 

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผู้ถอืหน่วยลงทนุทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบตอ่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหน่ึงของ
จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุน
ชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดน้ัน  
 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :  

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อผูกพัน และมี
สาระส าคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอ านาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมน้ัน
มีผลผูกพันคู่สัญญา 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญต้องได้รับมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ให้
รวมถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และเรื่องที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปน้ี ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพันใหม้ีสาระส าคญัสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ่ก้ไขเพิ่มเตมิ
โดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน หรือ 

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันน้ันเหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร 
และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้องกระท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ท าการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุน
รวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผล
และความจ าเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม (เฉพาะกรณีของ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป)  
 
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี  
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21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม 
และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติน้ันก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวม
และผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้น าข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ  
 
22. การเลิกกองทุนรวม :  

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :  

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดังน้ี  

(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทัง้หมด โดยค านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือนอ้ย
กว่า 50 ล้านบาทในวันท าการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดน้ัน  

(2) จ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันท าการใด  

(3) เมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหน่ึงเกินกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน  

(4) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็น
จ านวนเกินกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการขาย
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน  

22.1.2. เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการ
กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน  

22.1.3. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจ านวน
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ  

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเลิกโครงการ หรือด าเนินการอื่นใด ในกรณีที่มูลค่าหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้คร้ังแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการลงทุน โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน  

22.1.5. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป หากปรากฏว่า  

(1) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงเกินกว่าหน่ึงใน
สามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมน้ัน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดย
รู้เห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเป็นการปกปิดหรืออ าพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคล
ใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป  

(3) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการที่
ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งที่ออกโดย
อาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว  

(4) มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน  
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(5) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถด าเนินการตามค าสั่งของส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากดั
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ  

22.1.6. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มี
เหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุน
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจ
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ด าเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องท าการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซ่ึงในกรณีที่ไม่มีการชี้แจง 
หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือท าให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมท าการแก้ไข 
หรือด าเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สั่งได้ หรือด าเนินการแล้วแต่ไม่สามารถท าให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่าง
แท้จริง  

22.1.7. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีค าสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อส านักงานมีค าสั่ง
เพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน  

22.1.8 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิ้นสุดลงของ
การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหรือด าเนินการตามข้อ 5.5 “การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน”ได้  

22.2. การด าเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

22.2.1 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิกด้วยเหตุตามข้อ 22.1.1  

บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปน้ี  

(1) ยุติการรับค าสั่งซ้ือและค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันท าการ ที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1  

(2) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้ง
แจ้งเป็นหนังสือให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบด้วย ทั้งน้ีภายใน 3 วันท าการนับแต่วันท าการที่
ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือวิธีอื่นใดที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม  

(3) จ าหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าว ภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันถัด
จากวันท าการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระท าได้เพื่อช าระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ  

(4) ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ านวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 22.2.1.(3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันท าการนับแต่วันท าการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 และเมื่อได้ด าเนินการช าระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนแล้ว จะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดน้ัน  

เมื่อบริษัทจัดการด าเนินการตามข้อ 22.2.1 (1) ถึงข้อ 22.2.1 (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคง
เหลืออยู่จากการด าเนินการตามข้อ 22.2.1 (3) บริษัทจัดการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการช าระบัญชีของกองทุนรวม  

22.2.2 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิก เพราะเหตุอื่นที่ทราบก าหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า หรือ
เพราะเหตุครบก าหนดอายุโครงการ  

บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปน้ี  

(1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจ้งให้ตลาด
หลักทรัพย์ทราบในกรณีที่หน่วยลงทุนกองทุนรวมน้ันเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ี 
ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ  
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(2) ด าเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเร่ืองดังกล่าวก่อนวันเลิก
กองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่น แจ้งเป็น
หนังสือทางไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นใดที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม เป็นต้น และ  

(3) จ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีก าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิก
กองทุนรวม  
 
23. การช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :  

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการช าระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบ เพื่อท าหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการช าระหน้ีสินของกองทุนรวมแล้ว
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งท าการอย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งน้ี ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

ส าหรับค่าใช้จ่าย และเงินค่าตอบแทนในการช าระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน
รวม และผู้ช าระบัญชีจะด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คง
เหลืออยู่ตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ 
ณ วันเลิกโครงการ  

เมื่อได้ช าระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบัญชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลกิกองทุนรวมแล้วหากปรากฏวา่ยังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่
ให้ผู้ช าระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ       
กองทุนรวม  
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