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หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 

SCB GOLD THB HEDGED RMF (SCBGOLDHRMF) 

กองทุนนี้ลงทนุกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดอตุสาหกรรม Precious Metals 
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสญูเสียเงินลงทนุจำนวนมาก 

▪ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ มีการระดมทุนจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินบาท และนำเงินลงทุนไป
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust  ซ่ึงเป็นกองทุนหลักท่ีระดมทุนจากผู้ลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  
เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับการลงทุนในทองคำแท่งท่ีเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐ กองทุนจึงมีความเส่ียงในอัตรา
แลกเปล่ียน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนลดลง เนื่องจากกองทุนเปิดไทยพาณิชย์
โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเล้ียงชีพ จะเข้าทำสัญญาซ้ือชายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศท่ีกองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
มูลค่าทรพัย์สินท่ีลงทุนในต่างประเทศ 

▪ ท้ังน้ี การท่ีกองทุนไม่เข้าลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศท่ีกองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาทท้ังจำนวน เมื่อมีการเปล่ียนแปลงของสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐเทียบกับสกุลเงินบาท ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสขาดทุนหรือกำไรจากอัตราแลกเปล่ียนเฉพาะส่วนหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศท่ีไม่ได้ทำการป้องกันความเส่ียงดังกล่าว อีกท้ังการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน 
ซ่ึงทำให้ผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น 

▪ เนื่องจากกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเล้ียงชีพ มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold 

Trust ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ทำให้กองทุนมีความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk)        
คือ ความเส่ียงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง มาตรการทางการเงินในภาวะท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ี
ไม่ปกติ รวมถึงข้อจำกัดต่างๆ ในประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน (ประเทศสิงคโปร์) ทำให้มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน หรืออาจะทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลา
ท่ีกำหนด 

▪ เน่ืองจากกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลด์  THB เฮดจ์ เพื่อการเล้ียงชีพ อาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน จึงทำให้กองทุนน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนโดยท่ัวไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนท่ีต้องการ
ผลตอบแทนสูง และรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนท่ัวไป 

▪ ในกรณีท่ีกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเล้ียงชีพ ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามท่ีสำนักงาน
กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีคำส่ังไว้ 

▪ ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน 

▪ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และ
จะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะน้ันจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวล
รัษฎากร ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและคู่มือภาษีให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน 
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สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีท่ี 12 สิ้นสุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2566 

รายละเอียดกองทุนรวม 

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 

  SCB GOLD THB HEDGED RMF (SCBGOLDHRMF) 

อายุโครงการ   : ไม่กำหนดอายุโครงการ 

วันท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ัง/จัดการกองทุนรวม     : 29 กันยายน 2554 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน                  :        19 ตุลาคม 2554 

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ 
THB เฮดจ์ เพื่อการเล้ียงชีพ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุน
ยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ 

▪ ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 

▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนและคู่มือภาษีให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต 
และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

▪ บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (absolute correlation 

coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรท่ีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินท่ี
ต้องการลดความเส่ียงเคล่ือนไหวในทิศทางท่ีไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีตซ่ึงอาจส่งผลให้การเข้าทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าไม่
สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

▪ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) การเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่
ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนหรือรับ/ปฏิเสธสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคล
ใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของ
กองทุนหรือไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐาน
อยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา   

▪ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็น
จะต้องปฎิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าท่ีเกิดขึ้นแล้วในขณะน้ีหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลง
ยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการท่ีจะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือ
กฎหมายของรัฐต่างประเทศน้ัน ซ่ึงรวมถึงการเปิดเผยข้อมลูต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้
ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าท่ีจำเป็นสำหรับการปฎิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมาย
ของรัฐต่างประเทศ 
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ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทโครงการ 

▪ กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก 

 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)  

 กองทุนรวมทองคำแบบท่ัวไปท่ีเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) 

นโยบายการลงทุนของกองทุน 

▪ กองทุนมีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามความเคล่ือนไหวของราคาทองคำแท่งท่ีเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย โดยหน่วยงานซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในประเทศไทยหรือในระดับสากล และกองทุนจะสร้างผลตอบแทนโดยอ้อมผ่านการลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำต่างประเทศ คือ SPDR Gold Trust ซ่ึงกองทุนดังกล่าวจัดต้ังและจัดการโดย World Gold 

Trust Services, LLC ท่ีถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหากำไรท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายของ
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นอกจากน้ี กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange: NYSE 

Arca) ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange: TSE) ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Stock Exchange of Hong Kong: 

HKEx) และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) โดยบริษัทจัดการจะมุ่งทำการซ้ือขายหน่วงลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์สิงคโปร์ และใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงการซ้ือขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ และใช้สกุลเงินต่างประเทศอื่นๆได้ภายหลัง โดย
ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ  โดยกองทุนมี net 

exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน และมีการลงทุนท่ีส่งผลให้มี net exposure ท่ีเกี่ยวข้องกับความเส่ียงต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

ในส่วนท่ีเหลือจากการลงทุนบริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน และ/ หรือเงิน
ฝาก และ/หรือบัตรเงินฝากท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงอาจมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์อ่ืนหรือทรัพย์สินอื่น และ/หรือหาดอกผล
โดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้  

ท้ังน้ี กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 

management) ซ่ึงรวมถึงการป้องกันความเส่ียง (Hedging) จากการลงทุน เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดท่ี
อ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความ
เห็นชอบ รวมท้ังอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า(Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศท่ีกองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่า
ทรัพย์สินท่ีลงทุนในต่างประเทศ 

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่ลงทุนในตราสาร
หน้ีท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือต่ำกว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเช่ือถือ (Unrated Securities) 
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อน่ึง กองทุนอาจมีไว้ซ่ึงตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือต่ำกว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีท่ีตรา
สารหน้ีน้ันได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได้ Investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนแต่ต่อมามีการ
เปล่ียนแปลงเป็น non – investment grade เท่าน้ัน 

ในกรณีสถานการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศซ่ึงจะส่งผลให้มี net exposure ท่ีเกี่ยวข้องกับความเส่ียงต่างประเทศโดย
เฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด ท้ังน้ี ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วง
ระยะเวลาดังน้ีรวมด้วยก็ได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 

1. 30 วันนับแต่วันท่ีจดทะเบียน 

2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม 

3. ช่วงระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเน่ืองจากได้รับคำส่ังขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือมีการ
โอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ท้ังนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ 

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและ
เศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่าง ๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอื่น ๆ ท่ีกระทบ
ต่อการลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ และ/หรือกรณีท่ีวงเงินลงทุนใน
ต่างประเทศเต็มเป็นการช่ัวคราว และ/หรือในช่วงระหว่างรอการอนุมัติการเพิ่ิมวงเงินลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือกรณีเกิดเหตุ
สุดวิสัยหรือมีเหตุผลท่ีจำเป็นและสมควร ส่งผลให้กองทุนอาจไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ทันที หรืออาจจำเป็นต้อง
ชะลอการลงทุนในต่างประเทศเป็นการช่ัวคราว ดังน้ัน จึงอาจมีบางขณะท่ีกองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนท่ี
กำหนดไว้ในโครงการตามข้างต้นได้ ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนท่ีกำหนดไว้ 
ในโครงการตามประกาศต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

อน่ึง  หากในกรณีท่ีการลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำต่างประเทศหรือ “SPDR Gold Trust” น้ันไมเหมาะสมอีกต่อไป  โดยอาจ
สืบเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น และ/หรือมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขอื่นๆ ของกองทุนหลักน้ี 
เช่น การเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุน  ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือการเปล่ียนแปลงอื่นใดท่ีส่งผลกระทบหรือ
ความเสียหายต่อกองทุน เป็นต้น กล่าวคือ ในกรณีท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงซ่ึงอาจมีผลต่อกองทุนหลัก (Master fund) และ/หรือบริษัท
จัดการ อย่างมีนัยสำคัญ  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปล่ียนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศซ่ึงเป็นกองทุนหลัก ตามดุลย
พินิจของบริษัทจัดการ ท้ังน้ี การเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยอาจพิจารณา
โอนย้ายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมต่างประเทศอื่นท่ีเน้นลงทุนในทองคำแท่ง (Gold Bullion) ภายใต้การบริหารของ 
“World Gold Trust Services, LLC” และ/หรือกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่นท่ีมีประเภทกองทุนนโยบายการ
ลงทุนท่ีใกล้เคียงกัน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์การลงทุนในแต่ละขณะ และเพี่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดย
ถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งการเปล่ียนแปลงและรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปล่ียนแปลงหรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าวไม่น้อยกว่า 15 วัน  

ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หากปรากฏว่า
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางท่ีกองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังต่อไปน้ี 
บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยกองทุนปลายทางดังกล่าวเป็น
กองทุนต่างประเทศท่ีไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนรวมดัชนีหรือกองทุนรวมอีทีเอฟ 

(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก  



 

                                                                                                            5       กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลีย้งชีพ :  

SCBGOLDHRMF                

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองใน
สามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก  

ในกรณีท่ีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปน้ี  

(1) แจ้งเหตุท่ีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันท่ีปรากฏเหตุ  

(2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีปรากฏเหตุ  

(3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  

(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ท่ีสนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ท่ีสนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย  

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีท่ีมีการดำเนินการเปล่ียน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นำเรื่องการลงทุนซ่ึงจะส่งผลให้มี net 

exposure ท่ีเกี่ยวข้องกับความเส่ียงต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
มาบังคับใช้ในช่วงดำเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน  

อน่ึงในการโอนย้ายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
ดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยการทยอยโอนย้ายเงินลงทุนจึงอาจส่งผลให้ช่วงระยะเวลาดังกล่าวกองทุนอาจลงทุนหรือ
มีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการข้างต้น อย่างไรก็ตามหากบริษัทจัดการไม่
สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดท่ีมีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมได้ 

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) 

ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM) สัดส่วน (%):100.00 

กองทุนจะใช้ตัวช้ีวัด (Benchmark) ตามกองทุนหลัก วัดผลการดำเนินงานของกองทุน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน
ในช่วงระยะเวลาท่ีคำนวณผลตอบแทนของตัวช้ีวัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียน 
เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5% 

หมายเหตุ :  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตัวช้ีวัดในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซ่ึงอยู่ภายใต้กรอบนโยบาย
การลงทุนท่ีกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปล่ียนตัวช้ีวัด คำอธิบาย
เกี่ยวกับตัวช้ีวัด และเหตุผลในการเปล่ียนตัวช้ีวัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้  
 อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตัวช้ีวัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ 
ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การ
เปล่ียนแปลงตัวช้ีวัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผู้ออกตัวดัชนีของตัวช้ีวัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้ 
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ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 

▪ ผู้ลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี เมื่อผู้ลงทุนปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน 

▪ ผู้ลงทุนสามารถมีเงินออมเป็นหลักประกันแก่ตนเองและครอบครัวยามที่พ้นวัยทำงาน 

▪     ผู้ลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ท่ีมีการสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงทองคำแท่งในต่างประเทศ 

▪     ผู้ลงทุนมีโอกาสท่ีจะได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึ้น (ส่วนเกินทุน) จากการลงทุนหลักทรัพย์ท่ีมีการสร้างผลตอบแทน
ใกล้เคียงทองคำแท่งในต่างประเทศ  

ระดับความเสี่ยงของกองทุน 

 

ลงทุนในทรัพยสิ์นทางเลือก เช่น ทองคำ เป็นต้น โดยเฉล่ียในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV 

ลักษณะท่ีสำคัญของกองทุนรวม 

Q: กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

A: กองทุนน้ีเป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนท่ัวไป และ ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

Q: กองทุนรวมน้ีมีจำนวนเงินทุนโครงการล่าสุดเท่าใด 

A: 20,000 ล้านบาท 

Q: กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใดและผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 

A:   เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนท่ีต้องการออมเงิน และลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณอายุ โดยกระจายการลงทุนไปยัง
หลักทรัพย์อ่ืนในต่างประเทศ โดยคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนใกล้เคียงกับการลงทุนในทองคำแท่งโดยตรง โดย
สามารถยอมรับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ในบางช่วงของการลงทุนตลอดระยะเวลาท่ีถือหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซ่ึงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น
ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุน เช่น ระยะเวลาในการลงทุน เงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้เข้าใจ และปฏิบัติตาม
อย่างถูกต้อง  

Q: ปจัจัยใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

A: ปัจจัยท่ีมีผลกระทบท่ีสำคัญ ได้แก่ 
▪ ความผันผวนของราคาทองคำในตลาดโลก เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงราคาหน่วยลงทุนของกองทุน  “SPDR Gold Trust” ใน

ตลาดหลักทรัพย์จะเปล่ียนแปลงตามราคาทองคำในตลาดโลก ณ ขณะน้ัน ดังน้ัน หากราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น
หรือลดลง ก็จะส่งผลให้ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้เช่นกัน   

▪ เนื่องจากกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนจะไปลงทุนน้ัน จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นในต่างประเทศ จึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องของประเทศน้ัน ๆ ซ่ึงอาจแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการจัดต้ังกองทุนรวมของ
ประเทศไทย  

▪ ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  อาจส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB 

เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ เปล่ียนแปลง  ซ่ึงอาจทำให้เงินต้นและผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนตามไปด้วย เนื่องจากกองทุนจะ
ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า(Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงิน
ต่างประเทศท่ีกองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินท่ีลงทุนใน
ต่างประเทศทำให้ยังคงมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเหลืออยู่ 

Q: กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

A: กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือคุ้มครองเงินต้นในรูปสกุลเงินบาทให้แก่ผู้ลงทุน  
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Q: กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 

A: วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชี : เดือนตุลาคม 

Q:      กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงท่ีสำคัญ และผลการดำเนินงานอย่างไร 

A:        กองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ได้แก่ กองทุน SPDR Gold Trust 

ชื่อกองทุน/รหัสกองทุน SPDR Gold Trust (GLD 10US$) 

ประเภท กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)  

วันท่ีจดทะเบียน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) 

ในวันท่ี 11 ตุลาคม 2549 

นโยบายการลงทุน มีนโยบายการลงทุนท่ีมุ่งลงทุนในทองคำแท่ง (Gold Bullion)เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำ
แท่งหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการท้ังหมดของกองทุน 

วันเริ่มจัดต้ังกองทุน วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2547 ภายใต้กฎหมายรัฐนิวยอร์ก 

อายกุองทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ 

ผู้สนับสนุนของกองทุน(Sponsor) World Gold Trust Services, LLC  

ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) BNY Mellon Asset Servicing 

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian) HSBC Bank USA, N.A. 

ตัวแทนฝ่ายการตลาด (Marketing Agent) State Street Global Markets, LLC 

มูลค่าการซ้ือขายขั้นต่ำ  10 Shares  

สกุลเงนิ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (US$) 

วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซ้ือขายของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์  
(Singapore Exchange: SGX) 

Bloomberg Code GLD SP <Equity> 

ISIN Code US78463V1070 

Reuters Code SGLD.SI 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก  

1) ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Sponsor) ในอัตราร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) ในอัตราร้อยละ 0.02 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (โดยไม่น้อยกว่า 
500,000 US$ และไม่เกิน US$ 2 million ต่อป ี) 

3) ค่าผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian Fee) ในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินท่ีเก็บรักษา 

4) ค่าตัวแทนฝ่ายการตลาด (Marketing Agent) ในอัตราร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

5) ค่าใช้จ่ายอ่ืน  เก็บตามจ่ายจริง 

หมายเหตุ กองทุนจะถูกกำหนดเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมไม่เกินใน
อัตราร้อยละ 0.40 ต่อปี ต้ังแต่วันเริ่มจัดต้ังกองทุน คือวันท่ี 12 
พฤศจิกายน 2547 จนถึงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2554) โดยการปรับจาก
ค่า Sponsor และค่า Marketing agent ให้ลดลงเท่ากับจำนวน
ค่าใช้จ่ายท่ีทำให้กองทุนมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมเกินอัตรา
ร้อยละ 0.40 ต่อปี   

เว็บไซด์ (website) http://www.spdrgoldshares.com/sites/sg/ 

ขอ้จำกัดท่ีสำคัญของกองทุน 

กองทุน SDPR Gold Trust ถือเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ท่ีถูกจัดต้ังโดย World Gold Trust Services 

LLC ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซ่ึงเป็นองค์กรตัวแทนจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคำช้ันนำของโลก โดยจะลงทุนใน
ทองคำแท่งท่ีมีความบริสุทธ์ิ 99.5% ตามมาตรฐานทองคำซ่ึงกำหนดโดยสมาคมผู้ค้าทองแห่งลอนดอน  (The London Bullion 

http://www.spdrgoldshares.com/
http://www.spdrgoldshares.com/
http://www.spdrgoldshares.com/
http://www.spdrgoldshares.com/
http://www.spdrgoldshares.com/
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Market Association : LBMA) ซ่ึงสามารถดูข้อมูลราคาทองคำแท่งและรายละเอียดอ่ืนเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซด์ 

http://www.spdrgoldshares.com/sites/sg/   

กองทุน SPDR Gold Trust จะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีไม่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted) และจะไม่ลงทุนในตราสาร
หน้ีท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือในระดับท่ีต่ำกว่าอันดับความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ ตราสารหน้ีท่ี
ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) 

ความเสี่ยงในการลงทุนในกองทุนหลัก คือ กองทุนอีทีเอฟทองคำต่างประเทศ (SPDR Gold Trust) 

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้น
หรือลดลงในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ได้ จากการเปล่ียนแปลงระดับราคาทองคำ หรือมูลค่าหลักทรัพย์และหลักทรัพย์สินอื่นท่ีลงทุน ซ่ึง
อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยเส่ียงดังต่อไปน้ี 

1. มูลค่าหน่วยลงทุนอาจได้รับความผันผวนโดยตรงจากมูลค่าทองคำท่ีกองทุนลงทุน และความผันผวนของราคาทองคำซ่ึงส่งผล
กระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อหน่วยลงทุน ทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ ดังน้ันมูลค่าเงินลงทุนของ    
ผู้ลงทุนอาจต่ํากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ท้ังนี้ปัจจัยท่ีอาจกระทบต่อราคาทองคำ มีดังนี้ 

(1) ปริมาณอุปสงค์และอุปทานของทองคำ ซ่ึงขึ้นอยู่กับ ปริมาณทองคำขายล่วงหน้าโดยผู้ผลิต ปริมาณการซ้ือโดยผู้ผลิตเพื่อ
ปิดสถานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าทองคำ การซ้ือหรือขายทองคำของธนาคารกลาง และต้นทุนการผลิตของประเทศผู้ผลิต
ทองคำ เช่น แอฟริกาใต้ สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย 

(2)  สถานการณ์ทางการเมืองของโลก และภูมิภาค ภาวะเศรษฐกิจและการเงิน  
(3)  การคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อของนักลงทุน 

(4)  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

(5)  อัตราดอกเบี้ย 

(6) ธุรกรรมการซ้ือขาย และการลงทุนของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ หรือกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ 

2. ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนอีทีเอฟต่างประเทศท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจมีเท่ากับ สูงกว่า หรือต่ำกว่ามูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV) ของกองทุนดังกล่าวหรือการซ้ือขายท่ีมีส่วนลด หรือส่วนเพิ่มเน่ืองจากปริมาณอุปสงค์/อุปทาน
ตลอดจนความแตกต่างของช่วงเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ละแห่ง เช่น COMEX และ NYSE Arca 

3. การขายทองคำท่ีกองทุนลงทุน เพื่อนำเงินสดมาชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนน้ัน จะทำให้การถือครองทองคำ
ของแต่ละหน่วยลงทุนลดลงกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงของราคาทองคำในตลาดโลก 

4. การขายทองคำของกองทุนเพื่อนำมาชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ในช่วงท่ีราคาทองคำในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน 

5. ในภาวะไม่ปกติหรือเมื่อวิกฤตการณ์ใด ๆ ท่ีส่งผลให้เกิดการเทขายทองคำเป็นจำนวนมาก จะทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลง 
และส่งผลกระทบในทางลบต่อการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน 

6. ธุรกรรมการซ้ือทองคำในตลาดของกองทุน อาจทำให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเป็นการช่ัวคราว ทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนสูงขึ้น แต่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อกองทุนหยุดทำธุรกรรมซ้ือ ทำให้ราคาทอง คำปรับลดลง 
และทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนอาจปรับลดด้วยเช่นกัน 

7. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับการคุ้มครองใดๆ จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ภายใต้
กฎหมายบริษัทจัดการลงทุนของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 1940 ( Investment Company Act 1940) ซ่ึงต่างจากกองทุนรวม
ต่างประเทศท่ัวไป หรือ ไม่ได้รับความคุ้มครองใดๆภายใต้กฎหมายตลาดซ้ือขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ปี 1936                        
(US Commodity Exchange Act 1936) เนื่องจากกองทุนไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทตามกฎหมายดังกล่าว 

8. การไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดย Authorized Participants อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหน่วยลงทุน 

9. กองทุนอาจถูกยกเลิก หรือขายทรัพย์สินของกองทุนออกทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์จากการลงทุน เช่น กรณีท่ี
กองทุนเข้าเงื่อนไขการยกเลิกอันเนื่องมาจากเหตุการณ์นอกเหนือจากการควบคุมของ Sponsor Trustee หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

10. คำส่ังขายหน่วยลงทุนอาจถูกเล่ือน ระงับ หรือปฏิเสธโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้สถานการณ์บางกรณี เช่น NYSE Arca ถูก
ปิดนอกเหนือจากวันหยุดปกติ หรือกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ทำให้กระทบต่อการส่งมอบ หรือการประเมินราคาของทองคำ 
หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

http://www.spdrgoldshares.com/
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11. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะไม่ได้รับสิทธิเทียบเท่ากับผู้ถือหุ้นบริษัท เช่น สิทธิคัดค้าน หรือถูกจำกัดสิทธิลงคะแนน เพื่อเลือก
ผู้บริหาร เป็นต้น 

12. การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนทองคำอาจได้รับผลกระทบทางลบจากเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ หรือวิธีการลงทุนอื่นๆใน
ทองคำ เช่น หุ้นกู้ หุน้สามัญของบริษัทผู้ผลิตทองคำ หรือบริษัทในอตุสาหกรรมทองคำ หรือเครื่องมือทางการเงินท่ีอ้างอิงทองคำ 
หรือการลงทุนโดยตรงในทองคำ อาจทำให้ความน่าสนใจในการลงทุนผ่านกองทุนทองคำลดลง 

13. การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนทองคำอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากการทำธุรกรรมการซ้ือขายทองคำของหน่วยงาน
ราชการ เช่น ธนาคารกลาง หรือตัวแทนภาครัฐ ท่ีขายทองคำจำนวนมาก อันเน่ืองจากความกดดันจากภาวะเศรษฐกิจ 
สถานการณ์ทางการเมืองและสังคม ทำให้ปริมาณทองคำในตลาด (อุปทาน) สูงขึ้นมากกว่าปริมาณความต้องการ (อุปสงค์) 
เป็นผลให้ราคาทองคำปรับลดลง มูลค่าหน่วยลงทุนกป็รับลดเช่นกัน 

14. การกำหนดเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดของกองทุนจะส้ินสุดลงในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 ทำให้ค่าใช้จ่าย
ท้ังหมดของกองทุนอาจสูงขึ้นภายหลัง และอาจส่งผลกระทบทางลบต่อการลงทุนในหน่วยลงทุน การกำหนดเพดาน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมไมเ่กินในอัตราร้อยละ 0.40 ต่อปี  ในระยะเวลาเริ่มจัดต้ังกองทุน คือวันท่ี 12พฤศจิกายน 2547 
จนถึงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 หรือจนกว่าจะยกเลิกสัญญากับ ค่า Marketing Agent หากในเดือนใดค่าบริหารจัดการของ
กองทุนสูงกว่าร้อยละ 0.40 ต่อปี ค่า Sponsor และค่า Marketing Agent จะถูกลดค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนเพื่อทำให้
ค่าใช้จ่ายกองทุนเท่ากับ ร้อยละ 0.40 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายกองทุนมีโอกาสท่ีจะมากกว่าร้อยละ 0.40 ต่อปีได้ ถ้า
กองทุนมีค่าใช้จ่ายใด ๆ จนทำให้ค่าใช้จ่ายกองทุนท้ังหมดเกินกว่าร้อยละ 0.70 ต่อปี เน่ืองจากกองทุนจะสามารถลดค่า 
Sponsor ร้อยละ 0.15 ต่อปี และค่า Marketing Agent ร้อยละ 0.15 ต่อปี ซ่ึงรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 0.30 ต่อปีเท่าน้ัน 

15. ทองคำท่ีกองทุนหลักถือครองอยู่ อาจสูญหาย ถูกทำให้เสียหาย ถูกขโมย หรือถูกจำกัดการนำไปใช้อันเน่ืองจากภัยทาง
ธรรมชาติ และการก่อการร้าย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อกองทุน 

16. กองทุนอาจไม่ได้รับการชดเชยหรือไม่สามารถหาวิธีคงมูลค่ากองทุนให้เหมือนเดิม หากมีการสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกทำลาย 
แม้ในกรณีท่ีมีการทุจริตก็อาจจะนำทองคำกลับมาได้ไม่เท่ากับราคาทองคำในตลาด ณ วันเวลาท่ีพบว่ามีการทุจริต     

17. หากทองคำของกองทุนท่ีเป็น Basket ไม่ได้มาตรฐาน “The London Good Delivery Standards” กองทุนอาจได้รับผลกระทบ
ทางลบหรือขาดทุน  

18. หากผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน ไม่สามารถควบคุมหรือตรวจสอบธุรกรรมของผู้เก็บรักษาทรัพย์สินรายย่อย 
(Subcustodian) ซ่ึงเก็บรักษาทองคำเป็นการช่ัวคราว และดำเนินการขนส่งทองคำมายังตู้นิรภัยของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ี
ลอนดอน หากผู้เก็บรักษาทรัพย์สินรายย่อยรายใดมีข้อผิดพลาดในการดูแลรักษาทองคำของกองทุน อาจมีความเป็นไปได้ท่ี
กองทุนจะได้รับความเสียหาย        

19. ข้อจำกัดทางความสามารถของผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เก็บรักษา
ผลประโยชน์รายย่อย ส่งผลให้ความเป็นไปได้ท่ีกองทุนอาจได้รับความเสียหายเพิ่มมากขึ้นจากการท่ี ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินราย
ย่อยมีข้อบกพร่องในการดูแลรักษาทองคำของกองทุน 

20. ทองคำซ่ึงอยู่ ในบัญ ชีท่ีไม่ จัดสรร (Unallocated account) ของกองทุน และทองคำท่ียังไม่ ได้ จัดสรรของ Authorized 

Participant’s ไม่ได้แยกออกมาจากทรัพย์สินของผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน ดังน้ันหากผู้เก็บรักษาทรัพย์สินล้มละลาย ทรัพย์สินของ 

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินอาจไม่เพียงพอท่ีจะชดเชยให้กองทุน หรือ Authorized Participant’s นอกจากน้ันกระบวนการประเมิน
มูลค่าทองคำท่ียังไม่ได้จัดสรรในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว อาจล่าช้า และมีต้นทุนเกิดขึ้น 

21. ผู้ดูแลผลประโยชน์จะใช้ข้อมูลท่ีได้รับจากผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในการกำหนดตะกร้าหน่วยลงทุน (Basket) ของกองทุนอีทีเอฟ
ทองคำต่างประเทศ ซ่ึงจะมีการยืนยันหลังจากผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ใช้ข้อมูลน้ันแล้ว หากข้อมูลดังกล่าวน้ันไม่ถูกต้อง อาจเป็น
ผลให้จำนวนทองคำในตะกร้าแตกต่างจากปริมาณทองคำท่ีควรจะเป็น 

22. กองทุนมีภาระผูกพันต่อ Marketing Agent Authorized Participants และบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้องจากการเสนอขายหน่วยลงทุน
ต่อประชาชนครั้งแรก ซ่ึงเท่ากับ 2,300,000 หน่วย ทั้งนี้ หาก Sponsor ไม่สามารถทำตามเงื่อนไขที่ระบุในดังกล่าวได้ อาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อการลงทุนหน่วยลงทุน  

23. การอ้างหรือเรียกร้องความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเกี่ยวเน่ืองกับกองทุน เช่น การออกแบบ โครงสร้าง และการ
ดำเนินการของกองทุน อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อกองทุน และการลงทุนในหน่วยลงทุน เนื่องจากอาจเกิดค่าใช้จ่าย ความ
เสียหาย และอาจต้องเลิกกองทุน  

หมายเหตุ : ข้อความในส่วนของกองทุน SPDR Gold Trust ได้จัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังน้ัน ในกรณีท่ีมีความ
แตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยง
อย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจ 

http://www.spdrgoldshares.com/
http://www.spdrgoldshares.com/
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ผลการดำเนินงานท่ีผ่านมาของกองทุน 

ผลการดำเนนิงานของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) เมื่อเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด (Benchmark) แสดง ได้ดังต่อไปน้ี 

 
หมายเหตุ : 

(1) ท่ีมา: เอกสาร fact sheet ของ SPDR Gold Trust ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

(2) ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็น ส่ิงยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 
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Q:   ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศน้ันเป็นอย่างไร 

A:  จากผลการดำเนินงานของกองทุนหลักข้างต้น เมื่อเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด (Benchmark) อาจพิจารณาได้จากความผันผวน/ความ
เคล่ือนไหวของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาได้ตามรูป (กราฟ) ดังนี้ 

กราฟแสดงความเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนของกองทุนหลัก SPDR Gold Trust เปรียบเทียบกับ ดัชนีราคาทองคำใน
ตลาดโลก (ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ : USD) 

 

หมายเหตุ : 
(1) ที่มา Bloomberg ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2560 – 31 ตุลาคม 2565 

(2) ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็น สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

กราฟแสดงผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุน SPDR Gold Shares เปรยีบเทียบกับ ดัชนี London Gold Market Fixing 

 

หมายเหตุ : 
(1) ที่มา Bloomberg ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2560 – 31 ตุลาคม 2565 

(2) ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็น สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
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ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน 

Q: กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร 

A: ผู้ลงทุนสามารถส่ังซ้ือหน่วยลงทุนได้ “ทุกวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน*” ต้ังแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยมี
มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซ้ือครั้งแรก และมูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซ้ือครั้งถัดไป ดังนี้  

 มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซ้ือครั้งแรก: 1,000 บาท 

 มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซ้ือครั้งถัดไป: 1,000 บาท 

 คำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้ โดยนำจำนวนเงินท่ีส่ังซ้ือหน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)และภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใช้จ่ายในการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์  (ถ้ามี)) ยกตัวอย่าง เช่น หากผู้
ลงทุนส่ังซ้ือหน่วยลงทุนในช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และค่าธรรมเนียมสำหรับการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนสำหรับช่วงการเสนอ
ขายครั้งแรก เท่ากับร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเท่ากับ 10.0535 
บาทต่อหน่วย  โดยหากผู้ลงทุนส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย ์โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเล้ียงชีพ  เท่ากับ 5,000 บาท 
ในช่วงการเสนอขายครั้งแรกดังกล่าว ผู้ลงทุนจะได้รับจำนวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 497.3392 หน่วย (5,000/10.0535)  

            ผู้ลงทุนสามารถส่ังซ้ือหน่วยลงทุนได้ท่ี : 
▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานสาขาทุกแห่ง เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. 
▪ บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com และทางแอพพลิเคช่ัน SCB 

EASY APP เวลาเริ่มให้บริการ - 16.00 น. 
▪ บลจ. ไทยพาณิชย์ โทร. 0-2777-7777 เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. และแอพพลิเคช่ัน SCBAM Fund Click เวลาเริ่มให้บริการ -

15.30 น 

▪ ผู้สนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืนตามที่ได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทจัดการ ซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนรายอ่ืนเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง  

ท้ังนี ้วิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ท่ีบริษัทจัดการและ ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนกำหนด 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงช่องทางการให้บริการข้างต้นในภายหลังได้ โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
และ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ ซ่ึงการดำเ นินการ
ดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

(ท้ังน้ี *วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนข้างต้น หมายถึง วันท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทำการ
ของต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน และ/หรือวันทำการของกองทุนต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน และ/หรือประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน 
หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม) 

 การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 

 ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และช่องทางทีธ่นาคารกำหนด  

 ชำระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม  
“ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบรษิัทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด” 

 กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอ่ืนท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

 นำเช็คหรือเงินสดเข้า “บัญชีซ้ือกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปน้ี 

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

http://www.scbeasy.com/
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                                   ธนาคาร เลขท่ีบัญชี 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 745-1-03912-6 

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

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

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

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

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

ธนาคารซิต้ีแบงก์ ประเทศไทย  080-0-35101-4 

ธนาคารออมสิน 000-0-43238-5 

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

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 10-0000227-0 

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

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

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรช่ัน จำกัด 014-7-67600-1 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 80-0026905-7 

▪  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดท่ีนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม 

ข้อสงวนสิทธ ิ

▪   ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีได้ชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้น
แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

▪   เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียง
ผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ี บริษัท
จัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกดัเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีขึ้น
และดำเนนิกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

▪   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการส่ังซ้ือดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเส่ียงทางกฎหมายหรือต่อช่ือเสียงของบริษัท
จัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

▪   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวันและเวลาทำรายการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนได้ กรณีเปล่ียนแปลงเวลาทำรายการอาจเป็น
ระยะเวลาท่ีมากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาท่ีระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน แต่ท้ังน้ีจะไม่น้อยกว่าเวลา 12.00 น. ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนท่ัวไปทราบถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าก่อนการเปล่ียนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 
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▪   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำส่ังซ้ือหน่วยลงทุนช่ัวคราว/ถาวรตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำส่ังซ้ือหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษทัจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

 วิธีการรับซื้อคืน 

บริษัทจัดการเปิดรับคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน* ต้ังแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืน โดยมีมูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน และมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ดังน้ี 

มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน: 1,000 บาท  
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ: 1,000 บาท  
ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องในต่างประเทศ
ซ่ึงจะส่งผลประทบต่อการชำระราคา ซ่ึงบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ตามเลขท่ีบัญชีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนหรือ
จัดส่งเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายภาษีอากรกำหนด ณ วันท่ี
ขายหน่วยลงทุน 

ผู้ลงทนุสามารถส่ังขายหน่วยลงทุนได้ท่ี  : 
▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานสาขาทุกแห่ง เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. 
▪ บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com และทางแอพพลิเคช่ัน SCB EASY APP 

เวลาเริ่มให้บริการ – 16.00 น. 
▪ บลจ. ไทยพาณิชย์ โทร. 0-2777-7777 เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. และแอพพลิเคช่ัน SCBAM Fund Click เวลาเริ่มให้บริการ -15.30 

น 

▪ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทจัดการ ซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซ้ือ
คืนรายอ่ืนเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

ท้ังน้ี วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ ท่ีบริษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนกำหนด 

(ท้ังน้ี *วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนข้างต้น หมายถึง วันท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทำการ
ของต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน และ/หรือวันทำการของกองทุนต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน และ/หรือประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน 
หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม) 

สำหรับการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการท่ีปรากฏอยู่กับธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการท่ีสมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้ หากได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น ยกเว้นกรณีท่ีพิสูจน์
ได้ว่าเป็นความผิดพลาดท่ีเกิดจากระบบงานท่ีให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิดพลาดและ
แก้ไขให้เสร็จส้ินภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เว้นแต่บริษัท
จัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้ 

 

http://www.scbeasy.com/
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การกำหนดเวลา และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

การทำรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทำรายการซ้ือขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการ
ส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด ในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ ส้ินวัน
ทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

การทำรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำรายการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกำหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลา
ท่ีบริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำการท่ีบริษัทจัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำรายการซ้ือขาย
หน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป ในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคำนวณ
ได้ ณ ส้ินวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไปน้ัน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวันและเวลาทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ แต่จะไม่น้อยกว่าเวลา 12.00 น. ซ่ึงบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนท่ัวไปทราบถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าก่อนการเปล่ียนแปลง โดยจะประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวบริษัท
จัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปล่ียนแปลงวิธีการหรือเง่ือนไขการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและ/หรือความถี่ในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ท้ังน้ี บริษัท
จัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปล่ียนแปลง ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้
ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

Q: กรณีใดท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

A: บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือ
หน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  
(ก)  ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบส่ังซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตน

ของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซ่ึงมีรายละเอียดตามท่ี
บริษัทจัดการกำหนด  

(ข)  บริษัทจัดการเห็นว่าการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อ
กฎหมายต่างๆ  

(ค)  บริษัทจัดการเห็นว่า การส่ังซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือ
ความน่าเช่ือถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือช่ือเสียงของบริษัทจัดการ  

(ง) เพ่ือประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเล้ียงชีพ(“กองทุน”)  การเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับหรือปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่
บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนของ
กองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมี ถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นท่ีอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 
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       (จ)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการส่ังซ้ือดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน   
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสำคัญ 

Q: กองทุนรวมน้ีมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรอืขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 

A: การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจเล่ือนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีท่ีกำหนดไว้ ซ่ึงต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุใดเหตุหน่ึงดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อยา่งสมเหตุสมผล  

(ข) มีเหตุท่ีทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของบริษทัจัดการ  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าต้ังแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราต้ังแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาท่ีถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

ท้ังน้ี การเล่ือนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามท่ีระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ท่ี
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง 

- กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม ดังน้ี 

เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

- ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ีกำหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ีกำหนด (liquidity fee) ได้ (ถา้มี) 
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือช้ีชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น หรือมีการเปล่ียนแปลงกองทุน
ปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนปลายทางกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือท่ีแตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือ
บริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพนิิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึง
เครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอ่ืนกำหนด 

- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing   
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รายละเอียดเพิ่มเติม :  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ 
1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซ้ือขายทรัพย์สินท่ีเกีย่วข้องกับการลงทุนกองทุนซ่ึงบริษัทจัดการ
อาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถ
ทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณา
ปัจจัยต่างๆท่ีเกีย่วข้อง ได้แก ่

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซ้ือขายทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซ่ึงบริษัทจัดการ
อาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถ
ทำได้เพือ่ให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่ 

สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

4. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนเท่าท่ี
สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น  
การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ท่ีแตกต่างกนัได้ในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซ้ือขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซ้ือขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยท่ี
มูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า 
(switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ท้ังน้ี 
รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ
หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการน้ัน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ท่ีเก็บจริง ได้ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรับเพิ่มไม่เกิน
อัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้
เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการน้ัน ท้ังนีบ้ริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ท่ีได้
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ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วย
ลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้น้ัน 
ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด การ
ประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซ่ึงจะอยูภ่ายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอื่นกำหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
กองทุนปลายทางสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing 

pricing) ได้ (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือช้ีชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น หรือมีการเปล่ียนแปลงกองทุน
ปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนปลายทางกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือท่ีแตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมอืบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึง
เครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอ่ืนกำหนด 

- ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสงูสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด ซ่ึงจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือ
หน่วยงานท่ีมีอำนาจอ่ืน ท้ังนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยท่ีเกีย่วข้องโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซ้ือขายทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซ่ึงบริษัทจัดการ
อาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถ
ทำได้เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด ซ่ึงบริษัทจัดการจะ
คำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพจิารณาปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก ่

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 
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5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซ้ือขายทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซ่ึงบริษัทจัดการ
อาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกีย่วข้องเท่าท่ีสามารถ
ทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้ 

4. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนเท่าท่ี
สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น 

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซ้ือขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยท่ีมูลค่าซ้ือขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) 

หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ท้ังน้ี รายละเอียด
วิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปน้ี 

(1) มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทนุและสับเปล่ียนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 

(2) มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก 

ซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน 

4. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs น้ี ADLs ท่ีเรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ
บรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยท่ียังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือน้ีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้
กองทุนแต่อย่างใด 

ข้อสงวนสิทธ ิ

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ
หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้
เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน ท้ังน้ีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปล่ียนแปลงการดำเนินการใด ๆ ท่ีได้ดำเนินการหรือตัดสินใจ
ไปแล้วท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนของวัน
ทำการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ท่ีทำรายการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า 
หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหน่ึงที่เกิน ADLs threshold ท่ีบริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิท่ีจะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บ
เฉพาะรายท่ีทำรายการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในปริมาณ
มากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้ 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซ่ึงจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดท่ีระบุไว้ในโครงการ โดย
บริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการ
กำหนด 
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5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด การ
ประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซ่ึงจะอยูภ่ายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอ่ืนกำหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้อง
กับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
กองทุนปลายทางอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-

Dilution Levies - ADLs) ได้ (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือช้ีชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น หรือมีการเปล่ียนแปลงกองทุน
ปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนปลายทางกำหนด ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือท่ีแตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึง
เครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอ่ืนกำหนด 

การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

- ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
กองทุนปลายทางสามารถกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) ได้ (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอยีดเพิ่มเติมได้จากหนังสือช้ีชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น หรือมีการเปล่ียนแปลงกองทุน
ปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนปลายทางกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือท่ีแตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงหรือเพิ่ม เติมเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึง
เครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอ่ืนกำหนด 

- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพิม่เติม 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณท่ีบริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ เมื่อบริษัทจัดการกองทุน
พิจารณาเหน็สมควร 
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2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้
เฉพาะวันทำการซ้ือขายใดท่ี สัดส่วนของมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่า
เท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยท่ี มูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซ้ือ
หน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) 

และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตามสัดส่วน (pro-rata basis) 

ของคำส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก ณ วันท่ีใช้ Redemption Gate  

สำหรับคำส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคำส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำส่ัง
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่
ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานท่ีระบุไว้ในโครงการ 

5. บริษัทจัดการจะทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำ
การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท้ังน้ี เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้ 

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า  
7. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมอื Redemption Gate น้ี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

8. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนเท่าท่ี
สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น 

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. Redemption Gate ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี   
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ 
โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

1) มคีวามผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ 

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

ข้อสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา Gate threshold ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า 
Redemption Gate ขั้นต่ำท่ีระบุในโครงการ ท้ังน้ี รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้  
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption 

Gate ก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถชำระค่าขายคืน
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หน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดท่ีค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วย
ลงทุนท่ีถกูยกเลิกคำส่ังโดยไม่ชักช้า  
4. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ
หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการน้ัน  
5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนท่ีรอการจัดสรรใหม่ อาจเกิดกรณีท่ีมูลค่าหน่วย
ลงทุนลดต่ำลง จนทำให้เงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ในกองทุนต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าว
ถูกขายคืนออกมาด้วย 

6. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังน้ี   
- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดต่ำลงกว่ามูลค่าขั้นต่ำการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 
อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนท่ีเสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางท่ีถูก Redemption Gate อาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่า
ขั้นต่ำการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง หรืออาจถูกเล่ือนไปจนส้ินสุดช่วงเวลา IPO ซ่ึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถ
ลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 

- ในกรณีท่ีเป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนท่ีจัดสรรใหมอ่าจไม่สามารถสับเปล่ียนเข้ากองทุนปลายทางได้ 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถสับเปล่ียนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการหรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืน
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความ
ประสงค์ไว้   
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถยกเลิกคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนส่วนท่ีเหลือได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำน้อยกว่า
ท่ีระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนได้ เพื่อรองรับการกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการ
ให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
กองทุนปลายทางศสามารถกำหนดข้อจำกัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) ได้ (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือช้ีชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น หรือมีการเปล่ียนแปลงกองทุน
ปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนปลายทางกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือท่ีแตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึง
เครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซ่ึงจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมอีำนาจอื่นกำหนด 

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension 

of dealings) 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน: 1 วันทำการ 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซ้ือขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 
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บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำส่ังซ้ือหรือคำส่ังขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กำหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำส่ังซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำส่ังซ้ือหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้ 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 

(1) การกระทำท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะ
เป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนบัสนุนทางการเงินแกก่ารกอ่การร้าย 

(3) การกระทำท่ีเป็นการปฏิบัติตามคำส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบคุคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทนุรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

2.อยู่ในระหว่างดำเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่องมาจาก การท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย ์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุน
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 

การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ี
มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล 

การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำส่ังซ้ือหรือ คำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็น
การช่ัวคราว ตามระยะเวลาท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ท้ังน้ี ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำส่ังซ้ือหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้  

Q: วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

A:  ผู้ถือหน่วยสามารถทำการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยผู้ถือหน่วยสามารถติดต่อท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ซ่ึงสามารถรับคำส่ังซ้ือหรือขายหน่วยลงทุน หรือเป็นผู้ทำหน้าท่ีในการเสนอ
ขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือช่องทาง
ให้บริการอื่นใดท่ีบริษัทจัดการกำหนด ตามกำหนดการและช่องทางที่สอดคล้องกับการทำรายการส่ังซ้ือ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถเพิกถอนคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการได้ทำการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์
แล้ว เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ 

ราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

(ก) กรณีกองทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทำการซ้ือขายท่ีบริษัท
จัดการได้รับคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนแล้ว ซ่ึงเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  



 

                                                                                                            24       กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ :  

SCBGOLDHRMF                

(ข) กรณีกองทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทำการซ้ือขายท่ีบริษัทจัดการ
กำหนด ท้ังน้ี วันทำการซ้ือขายดังกล่าวจะเป็นวันทำการก่อนวันท่ีกองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงวิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนการเปล่ียนแปลงการให้บริการดังกล่าว ซ่ึงการ
ดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

ข้อสงวนสิทธิ  
เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้
เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัท
จัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่
ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มี
ขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธปิฏิเสธคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสับเปล่ียนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มผีลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อช่ือเสียงของบริษัท
จัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าช่ัวคราว/ถาวร ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

Q: กองทุนรวมน้ีกำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร 

A:  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซ่ึงเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้
จากช่องทางใด 

A:  บริษัทบริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน Website 

ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com ทุกวันทำการ 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

Q:      กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

A:  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำ
รายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุน  โดยในกรณีท่ีเป็นการส่ังซ้ือในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษัท
จัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทาง
ไปรษณีย์ในกรณีท่ีไม่ระบุท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ท่ีระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วัน
ทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ส่วนในกรณีการทำรายการภายหลังช่วงเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบ
ยืนยันการทำรายการดังกล่าว ใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขาย/รับซ้ือคืน/สับเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
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ใบเสร็จรับเงิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีท่ีไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน 
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ท้ังน้ี เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาต
ดำเนินการเป็นอย่างอื่น 

Q:      ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไข 

A:        สิทธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ:   
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทนุดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนท่ีถืออยู ่

Q:      ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง
ของ     

         บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 

A:      ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติดประกาศ ณ ท่ี 

         ทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

Q:      กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  
ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

A:       ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำส่งข้อร้องเรียนมาได้ท่ี 

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2777-7777  

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

• ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2470-1962 / 0-2470-1523 และ โทรสาร 0-2470-1996-7 

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดต้ังกองทุนรวมแบบเป็นการท่ัวไป และ
การฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติน้ันก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความ
เสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีท่ีเกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อ
พิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

Q: การระบุภูมิลำเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย 

A:      ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการจะอ้างอิงท่ีอยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนาเพื่อ
การวางทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย ์

บคุคลท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม 

Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  
A:        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์  

ท่ีได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ 
กองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการจำนวนท้ังหมด 471 กองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม เท่ากับ 875,353,192,213.32 บาท (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565) 

   รายช่ือคณะกรรมการจัดการ 

1. นายณรงค์ศักด์ิ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส Chief Investment Officer  
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3. นายอาชวิณ อัศวโภคิน Chief Marketing Officer  
4. นางปิ่นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์ Chief Operating Officer 

5. นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์ Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน 

6. ดร.พูนศักด์ิ โล่สุนทร 

7. นางสาวมยุรา ถิ่นธนสาร 

Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning  
Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหน้ี 

8. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร 

9. นายวโรฤทธ์ิ จีระชน 

Executive Director กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ 

Executive Director กลุ่มวิเคราะห์การลงทุน 

10. นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว 

11. นางสาวอรวี อุดมพาณิชย์ 

12. นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์ 

Executive Director กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน 

Executive Director กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเล้ียงชีพ 

Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน 

13. นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์ Executive Director กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน 

14. นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล Executive Director กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

15. นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม Executive Director กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน 

16. นางสาวนภารัตน์ กาญจนสมวงศ์ 

17. นายปราโมทย์ เล้าสมบูรณ์  

Executive Director กลุ่มทรัพยากรบุคคล 

Executive Director กลุ่มบริหารความเสี่ยง  

18. นางสาวอรอุมา ชีพเป็นสุข Executive Director กลุ่มกลยุทธ์และวางแผน 

     รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

1. นางกิตติยา โตธนะเกษม ประธานกรรมการบริษัท 

2. นางสาลินี วังตาล กรรมการ 

3. ดร.ยรรยง ไทยเจริญ 

4. นายชลิตติ เน่ืองจำนงค์ 

กรรมการ 

กรรมการ 

5. นายณรงค์ศักด์ิ ปลอดมีชัย กรรมการ 

6. นายปฏิภาณ เลิศประเสริฐศิริ กรรมการ 

Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  
A:    1. นายณรงค์ศักด์ิ ปลอดมีชัย 

2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส 

3. นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์ 

4. ดร.พูนศักด์ิ โล่สุนทร 

5. นางสาวมยุรา ถิ่นธนสาร 

6. นายยทุธพล วิทยพาณิชกร 

7. นายวโรฤทธ์ิ จีระชน 

8. นางสาวจารุภัทร ทองลงยา 

9. นายณัฐดนัย ประทานพรทิพย์ 
10. นายสถิตย์พงษ์ จันทรจิรวงศ์ 

11. นายไพริชน์ นิตยานุภาพ 

12. นางสาวนภาพรรณ ลาภวรกิจชัย  
13. นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร 

14. นายวรุณ บุญรำลึกถนอม 

15. นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม 
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16. นางวิไล ชยางคเสน 

17. นางสาวอิสรีย์ ภักดีไทย 

18. นายปิยะภัทร์ ภัทรภูวดล 

19. นางสาวศศิพิมพ์ สดแสงจันทร์ 
หมายเหตุ : 

* ข้อมูล ณ วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2565 

Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

A:      รายช่ือและข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทุน แสดงได้ดังนี้ 

กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ 

ลำดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 

1 นายยุทธพล วิทยพาณิชกร บริหารกองทุน - ปริญญาโท บริหารธุรกิจบญัชีและ
การเงิน มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 
(หลักสตูรนานาชาติ) 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยนานาชาติมหิดล 

- คุณวุฒิพิเศษ CISA Level I, 

    Single License 

- Executive Director กลุ่มจัดสรร
สินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ  
บลจ.ไทยพาณิชย ์

- Executive Director กลุ่มจดัการลงทุน
ตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน 

ตราสารหนีแ้ละบริหารเงิน  
บลจ.ไทยพาณิชย์  

- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์
และกลยุทธ์การลงทุน  

บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้ชว่ยผู้จัดการ กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ (กบข.) 

- ผู้จัดการฝา่ยบริหารความเสี่ยง  

บลจ.ไทยพาณิชย ์

2 นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม บริหารกองทุน - ปริญญาโท สาขาการเงิน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- คุณวุฒิพิเศษ  CFA / FRM  
 

 

-   Director, ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทนุ
ต่างประเทศ กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์
และกองทุนต่างประเทศ  
บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส  
ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ 

    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส  
ฝ่ายการลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ทหารไทย จำกัด 

- ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายจัดสรร
สินทรัพย์และกลยุทธ์การลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
ไทยพาณิชย์ จำกัด 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 

- หัวหน้าสว่น ผู้บริหารงาน ฝ่ายการ
ลงทุนในตราสารทุน 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
3 นางสาวปาลดิา เครือโสภณ บริหารกองทนุ -   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(หลักสตูรนานาชาติ) 

-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตร 
นานาชาติ) 

-   คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I 

- Senior Associate, ฝ่ายการลงทุน
ผ่านกองทุนต่างประเทศ กลุ่มจัดสรร
สินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ 
บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้จัดการกองทุน กองทุนต่างประเทศ           
บลจ.ทหารไทย 

- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทนุ กองทุน
ต่างประเทศ   บลจ.ทหารไทย 

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนการ
ลงทุน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด 
(มหาขน) 

4 นายวิศรุต เสกสรรพานิช บริหารกองทุน -   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

-   คุณวุฒิพิเศษ CISA Level I, 

  IP License, Fund Manager 

License, Derivative Fund 

Manager License 

- Senior Associate ฝ่ายการลงทุนผ่าน
กองทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการจัดการลงทนุ 
บลจ.เอ็กซ์สปริง  

- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการจัดการ
ลงทุน บลจ.เอ็กซ์สปริง 

- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล บล.กรุงไทย ซีมิโก้ 

- Wealth Management Trainee ฝ่าย 
Private Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ 

5 นางสาวนรินทรา ติณรัตนส์กุลชัย บริหารกองทุน -   ปริญญาโท การจัดการการลงทุน
ICMA Centre, University of 

Reading 

-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

-   คุณวุฒิพิเศษ CFA Level III, 

   Fund Manager License 

- Associate Director ฝ่ายการลงทุนผา่น
กองทนุต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

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

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

- Fund Manager, ฝ่ายจัดการลงทุน 

ตราสารหนีต้่างประเทศ  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 

- Assistant Fund Manager,  

ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 

- นกัวิเคราะห์สินเช่ือลูกคา้บรรษทัธนกจิ 
ธนาคารกสิกรไทย 

6 นางสาวกันต์รพี ปธานราษฎร์ บริหารกองทุน -   ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

-   คุณวุฒิพิเศษ CFA Level 1, CFP 

Module 1, CFP Module 2, 

Single license 

- Senior Associate ฝ่ายการลงทุนผ่าน
กองทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้จัดการกองทุน บลจ.ทาลสิ 

- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุน
ต่างประเทศ บลจ.ทหารไทย 

- เจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน ฝา่ยการ
ลงทุนต่างประเทศ บล.ทิสโก ้

หมายเหตุ : 
* ข้อมูล ณ วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2565 
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Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 

A:        ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท์ 

1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  0-2777-7777 

2 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 0-2305-9000 

3 บริษัทหลักทรัพย ์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 0-2659-7000 

4 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 0-2359-0000 

5 บริษัทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 0-2638-5500 

6 บริษัทหลักทรัพย ์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2659-8000 

7 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด 0-2695-5000 

8 บริษัทหลักทรัพย ์เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) 0-2680-1234 

9 บริษัทหลักทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 0-2857-7000 

10 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 0-2618-1111 

11 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2629-5588 

12 บริษัท ฮ่ัวเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 0-2223-2288 

13 บริษัทหลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 0-2646-9650 

14 บริษัทหลักทรัพย ์ไอร่า จำกัด (มหาชน) 0-2080-2888                                                                               
15 บริษัทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จำกัด 0-2672-5999 

16 บริษัทหลักทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2088-9999 

17 บริษัทหลักทรัพย ์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 0-2352-5131-4 

18 บริษัทหลักทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด  0-2761-9100 

19 บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด 0-2949-1999 

20 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ช่ัน พาร์ทเนอร์ จำกัด  0-2660-6677 

21 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิต้ี จำกัด 0-2343-9532-33 

22 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2658-6300 

23 บริษัทหลักทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 0-2658-5800 

24 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ ์เมจิก จำกัด 0-2861-5508 

25 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด 0-2207-2100 

26 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด 0-2266-6697 

27 บริษัทหลักทรัพย ์ธนชาต จำกัด (มหาชน) 0-2056-8888 

28 บริษัทหลักทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2658-8888 

29 บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) 0-2820-0000 

30 บริษัทหลักทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2635-1700 

31 บริษัทหลักทรัพย ์เมอร์ช่ัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) 0-2117-7878 

32 บริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 0-2009-8000 

33 บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด 0-2018-8666 

34 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 0-2633-6000 

35 ธนาคารออมสิน 0-2614-9999 



 

                                                                                                            31       กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ :  

SCBGOLDHRMF                

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท์ 

36 บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด 0-2026-5100 

37 บริษัท หลักทรัพยน์ายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด 0-2026-6222 

38 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 0-2274-9400 

39 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 0-2696-0011 

40 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด - 

41 บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 0-2648-3600 

42 บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  0-2648-1777 

43 บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) 0-2205-7000 

44 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด 0-2061-9621 

45 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด 0-2508-1567 

46 บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ ์จำกัด 0-2430-6543 กด 0 

47 บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด 081-846-3116 

 บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

 นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

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

 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

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

“นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกำหนดไว้ในสัญญาแต่งต้ัง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนด้วย” 

Q:      ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม 

A:        สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ 

นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์  
นาง วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 
นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์ 

หรือ 

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด 

 นาย เทอดทอง เทพมังกร 

นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้ 

นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ 
นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย 

นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์ 

นางสาว รฐาภัทร ล้ิมสกุล 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปล่ียนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบ
ตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี 
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ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม 

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

  ท่ีอยู่          ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ช้ัน 7 – 8  
  เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 

  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

  โทรศัพท์ 0-2777-7777  
 Website www.scbam.com 

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา 

  Call Center 0-2777-7777  

•       ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทจัดการ 

ท้ังนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปล่ียนแปลงช่องทางการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังได้ 

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอีทีเอฟทองคำต่างประเทศ “SPDR 

Gold Trust” (กองทุนหลัก)เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) มีนโยบายการลงทุนท่ีมุ่งลงทุนในทองคำแท่งเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้
ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำแท่งหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการท้ังหมดของกองทุน โดยกองทุนมี net exposure ใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการ
ลงทุนท่ีส่งผลให้มี net exposure ท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ท้ังน้ี  กองทุนจะทำสัญญาซ้ือชายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงิน
ต่างประเทศท่ีกองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินท่ีลงทุนในต่างประเทศ ดังน้ัน
การลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว จึงมีความเสี่ยงดังต่อไปน้ี 

▪ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำ และความผันผวนราคาทองคำ (Price Risk) 
คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาทองคำในตลาดโลก เนื่องจากมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีการเปล่ียนแปลงตามราคา
ทองคำในตลาดโลก ดังน้ันหากราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง ก็จะส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น
หรือลดลงตามด้วยได้เช่นกัน  
 

 

 

 

▪ ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange rate risk) 

คือ ความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศท่ีมีสกุลเงินแตกต่างไปจาก
สกุลเงินท่ีระดมทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนใน
ช่วงเวลาน้ัน ๆ ด้วย โดยอัตราแลกเปล่ียนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปล่ียน ณ ขณะท่ีลงทุนเริ่มแรก ซ่ึงอาจมีผล
ทำให้ตัวเลขรายงาน มูลค่าหน่วยลงทุนผันผวน และอาจเกิดกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนได้ 

 

 

 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเล้ียงชีพ ซ่ึงเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (“SPDR Gold Trust”) 
ท่ีมีนโยบายลงทุนในทองคำแท่ง ซ่ึงราคาทองคำในตลาดมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีต่างจากตราสารประเภทอื่น เช่น ตราสาร
ทุน ตราสารหน้ี เป็นต้น ดังน้ัน การลงทุนในทองคำจึงเป็นการกระจายความเส่ียงการลงทุนในสภาวะท่ีคาดว่าผลตอบแทนตราสาร
ประเภทอื่นมีแนวโน้มปรับตัวลดลง 

http://www.scbam.com/
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▪ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการผิดนัดชำระหน้ีเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit risk / Default risk) 

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหน้ีเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร และหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาใน
การทำธุรกรรม (Counter Party) เนื่องมาจากผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม มีผลการ
ดำเนินงานและฐานะการเงินท่ีด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องท่ีจะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระ
ดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาท่ีกำหนดไว้  

 
 

▪ ความเสี่ยงจากท่ีคู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาท่ีตกลงกันไว้ (Counter Party Risk) 

คือ ความเสี่ยงท่ีเกดิจากคู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันตามสัญญา (Counterparty Risk) เนื่องจากมีผล
การดำเนินงานและฐานะการเงินท่ีด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องทีจ่ะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน 

 

 

 

 

▪ ความเสี่ยงของประเทศท่ีไปลงทุน (Country risk) 

คือ ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพและรวมถึงการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  การเงิน  ตลอดจนภาวะตลาดเงิน  ตลาดทุน
ของประเทศต่าง ๆ  ท่ีกองทุนลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity risk) 

คือ ความเส่ียงจากการท่ีเกิดจากการท่ีกองทุนไม่สามารถซ้ือขายหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีถือครองอยู่ในราคาท่ีเหมาะสมและภายใน
ระยะเวลาอันสมควรได้ เนื่องจากโอกาสในการซ้ือขายหลักทรัพย์หรือตราสารมีจำกัด  

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (“SPDR Gold Trust”) ท่ี
จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนท่ี
เหลือ บริษัทจัดการพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารแห่งหน้ีท้ังในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสาร
หน้ีท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ีได้รับการยอมรับจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงดังกล่าวลงได้ 

บริษัทจัดการมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าในการซ้ือขายหลักทรัพย์ โดยจะซ้ือขายหลักทรัพย์กับบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความ
น่าเช่ือถือในอันดับ Investment Grade จากสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ีได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท้ังนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการท่ีคู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาท่ีตกลงกันไว้ 

    

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (“SPDR Gold 

Trust”) กองทุนอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง ข้อกำหนด กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลในการ
บริหารประเทศ อาทิเช่น นโยบายทางการเงินเรื่องข้อจำกัดของการเคล่ือนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี  หลักเกณฑ์และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการจัดต้ังกองทุนรวมท่ีอาจแตกต่างจากหลักเกณฑ์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการจัดต้ังกองทุนรวมของประเทศ
ไทย  เป็นต้น   ท้ังน้ี   ในการพิจารณาลงทุนบริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
ตลาดเงิน  ตลาดทุน  ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ของประเทศท่ีกองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด  เพื่อประเมินความเส่ียงจากการลงทุนใน
ประเทศน้ัน ๆ ซ่ึงอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนของ  Country risk ลงได้บ้าง 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเล้ียงชีพ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (“SPDR Gold Trust”) 
ซ่ึงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และกองทุนไม่เข้าลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อปอ้งกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศท่ีกองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาทท้ังจำนวน เมื่อมีการเปล่ียนแปลงของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
เทียบกับสกุลเงินบาท ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสขาดทุนหรือกำไรจากอัตราแลกเปล่ียนเฉพาะส่วนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุล
เงินต่างประเทศท่ีไม่ได้ทำการป้องกันความเส่ียงดังกล่าว อีกท้ังการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซ่ึงทำให้ผลตอบแทนของ
กองทุนรวมโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น 
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▪ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า 

คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากวันหยุดทำการของประเทศท่ีกองทุนลงทุนหรือประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุด 

ทำการของประเทศไทย  ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุนล่าช้า  และ
ส่งผลกระทบต่อการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ 

 

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

ส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จำกัดอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 
2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

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

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

4 

 

 

 

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ท้ังนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาล
เป็นประกัน   

ไมเ่กิน 20% 

หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit 

rating แบบ national scale ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

5 

 

 

 

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

ไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนนใน benchmark + 5% 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเล้ียงชีพ เป็นกองทุนท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศซ่ึงทำการจด
ทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ อาจเกิดปัญหาอันเกิดจากวันหยุดทำการของประเทศท่ีกองทุนลงทุน คือประเทศ
สิงคโปร์ หรือประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) มีวันหยุดทำการไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย  กองทุนจึงอาจประสบ
ปัญหาความล่าช้าในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน  5 วันทำการ นับแต่วันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (T+5)    

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเล้ียงชีพ ซ่ึงลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (“SPDR Gold Trust”) ส่วนท่ี
เหลือ บริษัทจัดการพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารแห่งหน้ีท้ังในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และ/หรือเงินฝาก ท้ังน้ี ผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพและคำนึงถึงสภาพคล่องในการซ้ือขายก่อนตัดสินใจลงทุน ประกอบกับแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงของกองทุน บริษัทจัดการได้กำหนดให้มีการขายคืนหน่วยลงทุนได้ในทุกวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทนุ จึงทำให้ความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องต่ำ 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตาม 

filing 

5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหน้ี < 397 วัน นับแต่
วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตาม
ตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังน้ี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย  

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 ม ีcredit rating อยู่ในระดับ investment grade 

5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหน้ี > 397 วัน นับแต่
วันท่ีลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทรัพย์สินดังน้ี  

6.1 ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์
สำหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนท่ีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซ้ือ
ขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)  

6.2 ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทท่ีจัดต้ังขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ ซ่ึงหุ้นของบริษัทดังกล่าวซ้ือขายใน
กระดานซ้ือขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของ
ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทท่ีอยู่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซ้ือขาย
ใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.3 หุ้นท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายตาม 6.1 

รวมกันไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้ 
6.4.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน หรือศุกูกท่ีผู้ออกจัดต้ังขึ้น
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้
ออกจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) 
หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 

(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมลิำเนาอยู่
ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ซ่ึง
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) 
6.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 

6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ 

6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 

6.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหน้ี < 397 วัน นับแต่
วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังน้ี 

6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

6.4.4.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหน้ี > 397 วัน นับแต่วันท่ี
ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6.5 DW ท่ีมี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 

6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment 

grade 

(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศท่ีคู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพัน
มีภูมิลำเนาอยูต่่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ 
national scale ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) 
6.6.1 reverse repo 

6.6.2 OTC derivatives 

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6.7.1 จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบยีนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนท่ัวไป
ของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทำให้
มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือใน
ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนท่ีไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กำหนด 

6.8 หน่วย private equity ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง 
IPO เพ่ือการจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์
สำหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ท่ีอยู่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออก
จากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)  
6.9 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 
3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง 
IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ 
สำหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์
ต ่า งป ระ เท ศ  (แ ต ่ไม ่ร วม ถ ึงห น ่วย ด ัง กล ่าว ที ่อ ยู ่ร ะ ห ว่า ง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าว
ออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) 

7 

 

 

หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า 
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด และมลีักษณะตาม 6.7.1 

ไม่เกิน 20% 

8 

 

 

 

ทรัพยสิ์นอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) 

 

 

 

- SCBGOLDHRMF 

รวมกันไม่เกิน 5% 

- SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) 
ไม่มีการระบุเกี่ยวกับ SIP ไว้ในหนังสือช้ีชวน 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนท่ี 2 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 

 
 

การลงทุนในทรัพยสิ์นของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว  

ไม่เกินอัตราใดอัตราหน่ึง ดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 25% หรือ 

(2) น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน benchmark + 10% 

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราสว่น (% ของ NAV) 

1 

 

 

 

 

 

 

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 

1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 

(ไม่รวมถงึทรัพย์สินท่ี MFได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

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

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ท่ีอายุกองทุนคงเหลือ < 6 เดือน
ท้ังน้ี เฉพาะ MF ท่ีมี อายุโครงการ > 1 ปี 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทรัพยสิ์นดังนี ้ 
2.1 B/E หรือ P/N ท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแต่MF ได้ดำเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธเิรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมาย
กำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้  

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน  

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนน้ี แต่ไม่รวมถึงตราสารหน้ี ตรา
สารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ท่ีมีลักษณะครบถ้วน 
ดังนี ้ 
2.3.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ของส่วนท่ี 1 : 

อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา 
(single entity limit)  

2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade 

หรือไม่มี credit rating  

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราสว่น (% ของ NAV) 

 

 
 

(ข้อน้ีไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 

hold ท่ีลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ท่ีมีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของMF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้อง
กับอายุกองทุน) 

3 reverse repo  ไม่เกิน 25% 

4 securities lending  ไม่เกิน 25% 

5 

 

 

 
 

total SIP ซ่ึงได้แก่  
5.1 ทรัพยสิ์นตามข้อ 8 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)  

5.2 ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทนุ ศุกูก หรือตราสาร Basel III ท่ีมี
อันดับความน่าเช่ือท่ีตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ำ กว่าท่ี
สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)  
 

รวมกันไม่เกิน 15% 

6 derivatives ดังน้ี 

6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความ
เสี่ยง (hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ 

6.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง 
(non-hedging) 

global exposure limit 

6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน1 

จำกัด net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives 

โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV  

6.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน2 

จำกัด net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives 

โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ 

MF ต้องเป็นดังนี้  
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV 

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

หมายเหตุ : “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การ
ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีกลยุทธ์แบบซับซ้อน 
(complex strategic investment) หรือ การลงทุนในสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีความซับซ้อน (exotic derivatives) 

7 

 
 

หน่วย CIS ท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย (โดยหน่วย CIS ดังกล่าวจะ
มีนโยบายสอดคล้องกับกองทุนรวม และไม่ทำให้ความเสี่ยงของ
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ) 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit 

1,2 รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานประกาศกำหนด 
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ส่วนท่ี 4 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 

 

 

หุ้นของบริษัทรายใดรายหน่ึง 

 

 

ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
ต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทน้ัน 

(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์) 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุกูกของผู้ออก
รายใดรายหน่ึง  

(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทยหรือตราสารหน้ีภาครัฐต่างประเทศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial 

liability)1 ของผูอ้อกตราสารรายน้ัน ตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู้
ออกตราสารมีหน้ีสินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด 
บลจ. อาจนำมูลค่าหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
มูลค่าหน้ีสินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดย
ข้อมูลหน้ีสินทางการเงินน้ันจะต้องเป็นข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่
เป็นการท่ัวไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหน้ีสินทาง
การเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อน้ีของผู้ออกรายน้ันเป็น
รายครั้ง เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ 
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 

ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อน้ีโดยเป็นตรา
สารท่ีออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า 
investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บลจ.ลงทุน
เพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบลจ.รายเดียวกันรวมกนั
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออกตราได้มีการยื่นแบบ 
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 

ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ  

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารท่ีออกโดย
บุคคล ดังนี้ 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน

การเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

 
 

 

 

 

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็น

สมาชิก 

11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับ
บุคคลตาม1.-9.) 

3 

 

 

 

 

 

 
 

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง 

 

 

 

 

 

 
 

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ท้ังหมดของ MF 

หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยน้ัน  

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในกรณีดังน้ี  

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลักษณะ
ครบถ้วนดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน  

(1.1) มีขนาดเล็ก  

(1.2) จัดต้ังขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง  
4 

 

 

 
 

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง 

 

 

 

 
 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ท้ังหมดของกองทุน 
infra ท่ีออกหน่วยน้ัน เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนท่ีมี
ลักษณะครบถ้วนดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน  

(1) มีขนาดเล็ก  

(2) จัดต้ังขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  

(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง  
5 

 

 

 

 

 
 

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง 

 

 

 

 

 
 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ท้ังหมดของ
กองทุน property ท่ีออกหน่วยน้ัน เว้นแต่เป็นหน่วย 
property ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี ้โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงาน  

(1) มีขนาดเล็ก  

(2) จัดต้ังขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  

(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง  
6  หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ท้ังหมดของ

กองทุน private equity  

1   หน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ีผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชีน้ัน โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี 
หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United 

States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

2  รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 

“ท้ังน้ี การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม” 
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ตารางเปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนของทรัพย์สินท่ีกองทุนมุ่งเน้นลงทุนตามหลักเกณฑ์กองทุนไทยกับกองทุนหลัก 

SCBGOLDHRMF SPDR Gold Trust 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : กองทุนรวมตราสารทุน          

(มีนโยบายการลงทุนซ่ึงจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารทุนโดย
เฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน) กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยกองทุนมี  net 

exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉล่ีย
ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน และมีการลงทุนท่ีส่งผลให้มี net exposure ท่ีเกี่ยวข้องกับความ
เส่ียงต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะให้หน่วยลงทุนสะท้อนความเคล่ือนไหวของ
ราคาทองคำแท่ง หลังจากหักค่าใช้จ่าย 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

ของรอบปบีญัชีต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

 

รายการท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  

(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) 
อัตราตามโครงการ* เรียกเก็บจริง* 

(31 ตุลาคม 2563) 

เรียกเก็บจริง* 
(31 ตุลาคม 2564) 

เรียกเก็บจริง* 
(31 ตุลาคม 2565) 

1. ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายรวม
ท้ังหมดท่ีประมาณการได้***** 

ไม่เกิน 2.0865 0.65 0.64 0.65 

1.1 ค่าธรรมเนยีมการจัดการ 
(Management fee) ไม่เกิน 1.605 

(ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 62 
เป็นต้นไป เปลี่ยนเป็น ไม่

เกิน 1.495) 

0.54 0.53 0.54 

1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์

(Trustee fee) 
ไม่เกิน 0.107 0.03 0.03 0.03 

1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  

(Registrar fee) 
ในอตัราที่บริษัทจัดการ

กำหนด (รวมอยู่ใน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ) 
(ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 62   
เป็นต้นไป เปลี่ยนเป็น 

ไม่เกิน 0.11) 

0.07 0.07 0.07 

1.4 ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน  

(Cost of providing the insurance) 
ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

1.6 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (Other expenses)** ไม่เกิน 1.605 0.01 0.01 0.01 

 การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม
การขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ัง
แรก 

ไม่เกิน 0.2675 ของ
จำนวนเงินทุนของ

โครงการ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม
การขายภายหลังเสนอขายหนว่ยลงทนุคร้ัง
แรก 

ไม่เกิน 0.2675*** ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

▪ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ **** ตามที่จ่ายจริง 0.01 0.01 0.01 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ี
ประมาณการไม่ได้ 

ตามที่จ่ายจริง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ี
เรียกเก็บจริงท้ังหมด*****  ไม่เกิน 2.0865 0.65 0.64 0.65 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์  
(Trading cost) 

ตามที่จ่ายจริง 0.02 0.04 0.05 

*      ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จา่ยดังกล่าวรวมภาษีมูลคา่เพิ่มแล้ว 

**    เม่ือคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริงจากกองทนุรวมตามข้อ 1.1 – 1.5 จะต้องไม่เกนิค่าธรรมเนียมรวมของกองทุน 

***  ทั้งนี้ ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 0.2675 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุรวมในแต่ละวัน 

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

-  ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

- บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั้งนี้บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว 
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รายการท่ีเรียกเก็บจากผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  
(รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง* 
(31 ตุลาคม 2563) 

เรียกเก็บจริง* 
(31 ตุลาคม 2564) 

เรียกเก็บจริง* 
(31 ตุลาคม 2565) 

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

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

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching 

Fee)** 
    

(1)  ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 
(Switching In) 

 

ไม่เกิน 0.535 

 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

(2)  ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(Switching Out) 

 

ไม่เกิน 0.535 

 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

ค่าปรับกรณขีายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือ
ครองที่กำหนดไว้ในโครงการ (Exit Fee)  

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ เม่ือมีการ
สั่งซ้ือหรือสั่งขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
(เก็บเข้ากองทุน) (Brokerage Fee)*** 

ไม่เกิน 0.75 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ ยกเว้นไม่เรียกเก็บ ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

*      ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมภาษีมูลคา่เพิ่มแล้ว 

**     ค่าธรรมเนียมการขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน  โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง  
รายละเอียดและหลักเกณฑใ์ห้ทราบตอ่ไป 

***   ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิม 

-  ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

- บริษัทจัดการสงวนสิทธทิี่จะเพ่ิมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกนิร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั้งนีบ้ริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

 

  มูลค่า ร้อยละของมูลค่า 

ชื่อหลักทรัพย์ ตามราคาตลาด ทรัพย์สินสุทธิ 
  (บาท) (%) 

หน่วยลงทุน 944,058,240.94  104.63%  

  หน่วยลงทุนต่างประเทศ 944,058,240.94  104.63%  

  
  

SPDR GOLD TRUST(SGLD) 944,058,240.94  104.63%  

เงินฝากธนาคาร 17,690,504.95  1.96%  

  
  

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK) 17,690,504.95  1.96%  

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD (57,213,604.39) (6.34%) 

  
  

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWTHBUSD22N18IE) 817,582.90  0.09%  

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWTHBUSD22N18JN) 777,873.55  0.09%  

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWTHBUSD22N18IO) 703,847.76  0.08%  

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWTHBUSD22N18GG) 472,619.74  0.05%  

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWTHBUSD23310C) 156,769.07  0.02%  

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWTHBUSD22N18KZ) 125,201.40  0.01%  

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB23210Z) (49,019.67) (0.01%) 

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB23210X) (62,264.85) (0.01%) 

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB23120AL) (82,183.70) (0.01%) 

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWTHBUSD23310CN) (130,824.27) (0.01%) 

  
  

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWTHBUSD22N18MQ) (175,815.85) (0.02%) 

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB22N18HC) (267,377.86) (0.03%) 

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB22N18JF) (339,601.08) (0.04%) 

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB22N18CD) (783,943.57) (0.09%) 

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB22N18CL) (1,187,135.23) (0.13%) 

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB22N18DT) (1,586,762.08) (0.18%) 

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB22N18AU) (26,066,463.06) (2.89%) 

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB23120A) (29,536,107.59) (3.27%) 

สินทรัพย์อ่ืน 0.00  0.00%  

หน้ีสินอ่ืน (2,234,170.44) (0.25%) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 902,300,971.06  100.00%  

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 8.6297 
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รายงานสรุปเงินลงทุน 

 ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

 

กลุ่มของตราสาร   มูลค่าตามราคาตลาด   %NAV  

(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ต๋ัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตร หรือตราสารแห่งหน้ีท่ีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือ
กระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน 

     

-    

     

-    

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็น 

ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน                17,690,504.95                  1.96  

(ค) ตราสารท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับ
อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 

     

-    

     

-    

(ง) ตราสารท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือในระดับท่ีต่ำกว่า investment 

grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 

     

-    

     

-    

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

  
 

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม 

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน 

(คำนวณตามปีปฏิทิน ต้ังแต่ ม.ค. – ธ.ค. ของแต่ละป)ี 

 

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

ผู้ลงทนุควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตัดสินใจ 
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ผลการดำเนินงานแบบปักหมุด 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

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

SCBGOLDHRMF -10.81% -5.97% -15.62% -10.04% 1.37% 2.89% -1.84% -1.33% 

เกณฑม์าตรฐาน1 -9.28% -5.26% -14.88% -9.10% 2.68% 2.56% -2.60% -1.89% 

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.33% 7.56% 10.10% 14.55% 15.75% 14.14% 14.79% 15.40% 

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน 13.11% 7.00% 9.95% 14.30% 15.98% 15.76% 15.99% 16.20% 

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

1 ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price AM) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วง
ระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน 
เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%  

❖ กองทุนน้ีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (maximum drawdown) คือ  -23.43% 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

    รอบระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจกิายน 2564 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

 

PTR = Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน) 

 Avg. NAV 

PTR = 270,791,942.34 

 972,484,845.90 

PTR = 0.28 

หมายเหตุ : PTR คำนวณจากมูลค่าทีน่้อยกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบ
ระยะเวลาบญัชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกัน 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน PORT 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

 

ประเภท  

  

 ผู้ออก  

  

 ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง  

  

วันครบกำหนด 

  

 อันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสาร   มูลค่าหน้าตั๋ว  

  

 มูลค่าตามราคาตลาด  

   TRIS Rating   FITCH Rating  

 เงินฝากธนาคาร   บมจ.ธนาคารกสิกรไทย        AA+(tha)                    -                17,690,504.95  
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Fitch Ratings 

   

อันดับความน่าเช่ือถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย  อันดับความน่าเช่ือถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย 

AAA (tha)   

AAA แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอับดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอับดับความน่าเชื่อถือน้ีจะมอบ
ให้กับอันดับความน่าเชื่อถือท่ีมีความเสีย่ง “น้อยท่ีสุด” เม่ือเปรียบเทียบกับ    

ผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนด
ให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

 F1 (tha) 

แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสาร
ตรงตามกำหนดเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศ
ไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดย
อันดับความน่าเชื่อถือน้ีจะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชือ่ถือท่ีมีความเสี่ยง 
“น้อยท่ีสดุ” เม่ือเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดย
ปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 
ในกรณีท่ีมีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพเิศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีกำหนด 

AA (tha) 

AA แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตรา
สารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความนา่เชื่อถือของตราสารทาง
การเงินขั้นน้ีต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นท่ีได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

 F2 (tha) 

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขทางการเงินตาม
กำหนดเวลาในระดับท่ีน่าพอใจเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหน้ีอืน่ใน
ประเทศเดียวกัน อยา่งไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีท่ีได้รบัการจัดดันดับความน่าเชือ่ถือท่ีสูงกว่า 

A (tha) 

A แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือ
สภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหน้ีได้ตรง
ตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหลา่น้ีมากกว่าตราสารอื่นท่ีได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

 F3 (tha) 

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
กำหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตรา
สารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหน้ีดังกล่าวจะ
มีความไมแ่น่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้น
มากกว่าตราสารท่ีได้รับการจัดการจัดอันดับท่ีสูงกว่า 

BBB (tha) 

BBB แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากกวา่การ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการชำระหน้ีได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงิน
เหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ีอื่นท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภท
ท่ีสูงกว่า 

 B (tha) 

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
กำหนดเวลาท่ีไม่แน่นอนเม่ือเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย 
ความสามารถในการชำระหน้ีดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น 

BB (tha) 

BB แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตรา
สารอืน่ในประเทศไทย การชำระหน้ีตามเงือ่นไขของตราสารเหล่าน้ี
ภายในประเทศน้ัน ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหน่ึงและความสามารถใน
การชำระหน้ีคืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

 C (tha) 

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
กำหนดเวลาท่ีไม่แน่นอนสูง เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย
ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ีเอื้อต่อ
การดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่าน้ัน 

B (tha) 

B แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นต่ำอยา่งมีนัยสำคัญเม่ือเปรยีบเทียบกับ  

ผู้ออกตราสารหน้ีอืน่ ๆ ในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสาร
หน้ีและข้อผูกพันทางการเงนิยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยัง
จำกัดอยู่ในระดับหน่ึงเท่าน้ัน และความสามารถในการชำระหน้ีตามกำหนด
อย่างต่อเน่ืองเท่าน้ัน และความสามารถในการชำระหน้ีตามกำหนดอย่าง
ต่อเน่ืองน้ัน ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะท่ีเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพ
ทางเศรษฐกิจ 

 

 

 D (tha) 

แสดงถึงการผิดนัดชำระหน้ีท่ีได้เกิดขึ้นแลว้หรือกำลังจะเกิดขึ้น 

 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเช่ือถือในระยะยาวในระยะส้ัน
สำหรับประเทศไทย                                                                    
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Fitch Ratings 

   

อันดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย  อันดับความน่าเช่ือถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย 

CCC (tha), CC (tha), C (tha) 

อันดับความน่าเชื่อถือเหล่าน้ีแสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเม่ือ
เปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถ
ในการปฎิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ีเอื้อต่อการดำเนิน
ธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

 เครื่องบ่งชีพ้เิศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบไุว้ต่อจากอันดับความ
น่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือระดับสากลเครื่องหมาย “+” หรอื “-“ อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจาก
อันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหน่ึง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดย
เปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชือ่ถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออนัดับ “AAA(tha)” 
หรืออันดับท่ีต่ำกว่า “CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว  
และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือ 

ในระยะส้ัน นอกเหนือจาก “F1(tha)” 
D (tha) 

อันดับความน่าเชื่อถือเหล่าน้ี จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหน้ี
ซึ่งกำลงัอยูใ่นภาวะผิดนัดชำระหน้ีในปัจจุบัน 

 สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับ
อันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใชเ้พื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ท่ี 

จะมีการเปล่ียนแปลงอันดับความน่าเชื่อถอืและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าว สญัญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้
แนวโน้มในการปรับอันดับความนา่เชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์”  
ในกรณีท่ีอันดับความนา่เชื่อถืออาจจะได้รบัการปรับขึ้นปรบัลงหรือคงทีโ่ดย 

ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชือ่ถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วง
ระยะเวลาส้ัน ๆ 

Tris Rating 

   

อันดบัเครดติตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวมีอายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้น  อันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะสั้น มีอายุต่ำกว่า 1 ป ี 

AAA 

AAA อันดับเครดิตสงูสุด มีความเสี่ยงต่ำท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการ
ชำระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมาก
จากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

 T1 

T1 ออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกรง่ใน
ระดับดีมาก มีสภาพคลอ่งท่ีดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการ
ผิดนัดชำระหน้ีท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับ
เครดิตในระดับดังกล่าวซึง่มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้าน
การผิดนัดชำระหน้ีท่ีสูงยิ่งขึ้น 

AA 

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บรษิัทมีความสามารถในการชำระดอกเบ้ียและคืน 

เงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 

 T2 

T2 ผู้ออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแขง็แกร่งใน
ระดับดี และมีความสามารถในการชำระหน้ีระยะสั้นในระดับท่ีน่าพอใจ 

A 

A มีความเสีย่งในระดับต่ำ บรษิัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑสู์ง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

 T3 

T3 ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระหน้ีระยะส้ันในระดับท่ียอมรับได้ 

BBB 

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

 

 

 

 T4 

T4 ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระหน้ีระยะส้ันท่ีค่อนข้างออ่นแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทท่ีจัดโดยทริสเรทต้ิงเป็นอันดับเครดิตตราสารหน้ีใน
ตระกูลเงินบาท ซึง่สะท้อนความสามารถในการชำระหน้ีของผู้ออกตราสารโดย
ไม่รวมความเสี่ยงในการเปล่ียนแปลงการชำระหน้ีจากสกุลเงินบาทเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศ 
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Tris Rating 

   

อันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้น  อันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะสั้น มีอายุต่ำกว่า 1 ป ี 

BB 

BB ความเสีย่งในระดับสูง บรษิัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่ง
อาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหน้ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพยีงพอ 

 

 นอกจากน้ี ทริสเรทต้ิงยงักำหนด "แนวโน้มอันดับเครดิต" (Rating Outlook) เพื่อ
สะท้อนความเป็นไปได้ของการเปล่ียนแปลงอันดับ เครดิตของผู้ออกตราสารใน
ระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทต้ิงจะพิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการ
เปล่ียนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธรุกิจในอนาคตของ
ผูอ้อกตราสารท่ีอาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหน้ี ท้ังนี้ แนวโน้ม
อันดับเครดิตท่ีออกให้แก่หน่วยงานหน่ึงๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการ
ชำระหน้ีของหน่วยงานน้ันๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก ่

B 

B ความเสี่ยงในระดับสูงมาก บรษิัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความต้ังใจในการ
ชำระหน้ีได้ตามการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางธรุกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอืน่ๆ 

 Positive หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ้น  

Stable หมายถึงอนัดับเครดิตอาจไม่เปล่ียนแปลง  

Negative หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับลดลง  

Developing หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรบัลดลง หรือไม่เปล่ียนแปลง  

 

C 

C มีความเสีย่งในการผิดนัดชำระหน้ีสูงท่ีสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการ
ชำระดอกเบีย้และคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ี
เอือ้อำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชำระหน้ีได้ 

  

D 

D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหน้ี โดยผู้ออกตราสารหน้ีไม่สามารถ
ชำระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 

  

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

เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับ
เดียวกัน 
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ข้อกำหนดอ่ืน ๆ 

▪ บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการ ในการนำส่ง เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร 
รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึงผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่น (ถ้ามี) เช่น ผ่าน
ช่องทางอิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 30 วันก่อนวันเริ่มดำเนินการปรับปรุงเปล่ียนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซ่ึงการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ อลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการนำส่ง และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันน้ี ซ่ึงบริษัทจัดการได้คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ ท้ังน้ี ใน
การนำส่งจดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแก้ไขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการ
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือประกาศท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

▪ การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission) :  

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการ อันเน่ืองมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการ
จัดการกองทุนได้ แต่ต้องเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้น้ันต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลน้ันบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคล
ดังกล่าว (Churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและ
คำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนน้ันด้วย  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุน บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ใน
รายงานรอบปีบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย  

▪ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซ่ึง
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัท
จัดการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ  

ท้ังน้ี บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลาย
เหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือ
กฎหมายต่าง ๆ ท้ังนี้ ตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด  
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(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ  

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความ
น่าเช่ือถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือช่ือเสียงของบริษัทจัดการ  

นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสาร
หรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายต่าง ๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ  

ท้ังน้ี คำว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คำว่า “กฎหมายต่าง ๆ” น้ัน ให้มีความหมายรวมถึงกฎหมายของ
ประเทศต่าง ๆ ท่ีกองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศน้ันๆ ด้วย  

▪ ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกนั :  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมี
ผลบังคับใช้วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินท่ีไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลท่ีอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึง
รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซ่ึงมีถิ่นท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซ่ึงมีถิ่นท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปิดหรือมี
ไว้กับ FFI น้ัน นอกจากน้ียังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง”)  

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลท่ีมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี 
FATCA กำหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการกำหนดให้
ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  

ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-

Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบท่ีสำคัญในสองกรณี คือ  

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเริ่มต้นต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงิน
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเริ่มต้น
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ 
FATCA (ซ่ึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าท่ี
ดำเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท่ีเข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซ่ึงอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมท้ังเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัท
จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง และ
เพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องได้ 
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บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซ่ึงรวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้  

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกำหนด) 
ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและ
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น)ท่ีมีอยู่ในบัญชีท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนน้ันกับ
บริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐท้ังในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสู จน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อท่ีกำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลท่ีเคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้า
ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ท้ังน้ี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของ
กฎหมายดังกล่าว 

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม รวมท้ังเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการ
กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังต่อไปน้ีตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือ
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามท่ีบริษัทจัดการแจ้งน้ีแล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิด
บัญชี  

(1) ไม่รับคำส่ังซ้ือ/สับเปลี่ยน/โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว  

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายน้ันได้ เพื่อให้
สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกีย่วข้อง ท้ังนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการ
ดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น 

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเล่ียงมิให้บริษัท
จัดการและกองทุนมีการดำเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก 
ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ซ่ึงในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่าย
เป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเกีย่วข้องกำหนด) เท่าน้ัน  

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกำหนดเพ่ือรองรับการดำเนินการตามท่ีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ 
(รวมถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือ
ดำเนินการอื่นใดท่ีราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กฎ เกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
และ/หรือการจัดการกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง/เปล่ียนแปลงในเรื่องดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ท้ังนี้ การปรับปรุง/เปล่ียนแปลงดังกล่าวจะ
ดำเนินการตามแนวทางทีป่ระกาศกำหนด และถือว่าได้รับมติเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
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คำเตือน / ข้อแนะนำ 

▪ การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

▪ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับท่ีบริษัท
จัดการกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังน้ีผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการ
ลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ท่ีทางเว็บไซต์  www.scbam.com  

▪ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังน้ันบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ท้ังนี้ ผลการดำเนินงาน
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

▪ ในกรณีท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อ งได้ท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

▪ บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ท่ี
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อท่ีบริษัทจัดการจะสามารถ
กำกับและดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติด
ประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หาก
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน 

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

▪ ในกรณีท่ีผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
รวมท่ีได้รับอนุมัติจากสำนักงานและท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุน
รวมและผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

▪ การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคา
หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

หนังสือชีช้วนฉบับนี้รวบรวมข้ึนโดยใชข้้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 

http://www.scbam.com/
http://www.sec.or.th/
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1. ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 

ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  SCB GOLD THB HEDGED RMF 

ช่ือย่อโครงการ :  SCBGOLDHRMF 

ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  

ประเภทการขาย :  หลายครั้ง 

การกำหนดอายุโครงการ :  ไม่กำหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :  

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีได้รับอนุมัติส้ินสุดลง โดยจะไม่นำกอง
ทรัพย์สินไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังกล่าวโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสำคัญในกรณีดังต่อไปนี้  

(1) กรณีกองทุนรวมมีจำนวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอตอ่การจัดตั้งกองทุน  

(2) กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเก่ียวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ  

(3) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/หรือมีเหตุ
ให้เชื่อได้วา่เป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน  

ลกัษณะโครงการ :  กองทุนเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป 

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนระยะยาวสำหรับการเกษียณอายุของประชาชนท่ัวไป โดยกองทุน
จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้
ลงทุนท่ีต้องการได้รับผลตอบแทนเทียบเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำแท่ง โดยผ่านการ
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำต่างประเทศท่ีมีนโยบายสร้างผลตอบแทนผ่านการ
ลงทุนในทองคำโดยตรง  

2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ทรพัย์สินทางเลือก 

การลงทุนของนโยบายการลงทุนในทรัพย์สนิทางเลือก : ทองคำ 

รูปแบบกองทุนรวมทองคำ : กองทนุรวมอีทีเอฟทองคำ 

ประเภทกองทุนตามลกัษณะพิเศษ : 

- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

- กองทุนรวมฟีดเดอร์ 

ช่ือกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : SPDR Gold Trust 

ประเทศท่ีกำกับดูแลการเสนอขาย : สิงคโปร์ (SINGAPORE) 

ประเภทการลงทุนตามลกัษณะพิเศษอื่น ๆ : ไม่กำหนด 

ประเภทการลงทุนตามความเส่ียงเก่ียวกับต่างประเทศ : กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเส่ียง
ต่างประเทศ  
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รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ:  

กองทุนมีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามความเคล่ือนไหวของราคาทองคำแท่งที่เปิดเผยไว้อย่าง
แพร่หลาย โดยหน่วยงานซ่ึงเป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในประเทศไทยหรือในระดับสากล 
และกองทุนจะสร้างผลตอบแทนโดยอ้อมผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำ
ต่างประเทศ คือ SPDR Gold Trust ซึ่งกองทุนดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust 
Services, LLC ท่ีถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรท่ีจัดตั้งข้ึน
ตามกฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
นิ วยอ ร์ก  (New York Stock Exchange: NYSE Arca) ตลาดหลั กท รัพ ย์ โต เกี ย ว  (Tokyo Stock 
Exchange: TSE) ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Stock Exchange of Hong Kong: HKEx) และตลาด
หลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX) โดยบริษัทจัดการจะมุ่งทำการซื้อขายหน่วงลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นๆ 
นอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ และใช้สกุลเงินต่างประเทศอื่นๆได้ภายหลัง โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ  โดยกองทุนมี 
net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนท่ีส่งผลให้มี net exposure ท่ีเกี่ยวข้อง
กับความเส่ียงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน  

ในส่วนท่ีเหลือจากการลงทุนบริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตรา
สารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/ หรือเงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝากท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงอาจ
มีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได ้ 

ท้ังนี้ กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเส่ียง (Hedging) จากการลงทุน 
เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตรา
ดอกเบ้ีย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ รวมท้ังอาจทำ
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Derivatives) เพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ 
ขณะใดขณะหน่ึง ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินท่ีลงทุนในต่างประเทศ 

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment 
grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) 

อนึ่ง กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ท่ีมีอนัดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment 
grade) เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีนั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ Investment 
grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนแต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงเป็น non – investment grade เท่าน้ัน 

ในกรณีสถานการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศซ่ึงจะส่งผลให้มี net exposure ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความเส่ียงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนหรือตามอัตราส่วนท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ท้ังนี้ ในการคำนวณสัดส่วน
การลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวม
ด้วยก็ได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 

1. 30 วนันับแต่วนัท่ีจดทะเบียน 

2. 30 วนัก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม 

3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเน่ืองจากได้รบัคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ท้ังนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำ
การ 
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อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักไม่
เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่าง ๆ เป็น
ต้น และ/หรือในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ท่ีกระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
กฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ และ/หรือกรณีท่ีวงเงินลงทุนในต่างประเทศเต็ม
เป็นการชั่วคราว และ/หรือในช่วงระหว่างรอการอนุมัติการเพิ่ิมวงเงินลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือกรณี
เกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลท่ีจำเป็นและสมควร ส่งผลให้กองทุนอาจไม่สามารถนำเงินไปลงทุนใน
ต่างประเทศได้ทันที หรืออาจจำเป็นต้องชะลอการลงทุนในต่างประเทศเป็นการช่ัวคราว ดังนั้น จึงอาจมี
บางขณะท่ีกองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนท่ีกำหนดไว้ในโครงการตามข้างต้น
ได้ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนท่ีกำหนดไว้ ใน
โครงการตามประกาศต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

อนึ่ง  หากในกรณีท่ีการลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำต่างประเทศหรือ “SPDR Gold Trust” นั้นไม
เหมาะสมอีกต่อไป  โดยอาจสืบเน่ืองจากการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น และ/
หรือมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขอื่นๆ ของกองทุนหลักนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน  ลกัษณะ
กองทุน อัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดท่ีส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อกองทุน 
เป็นต้น กล่าวคือ ในกรณีท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลต่อกองทุนหลัก (Master fund) และ/หรือ
บริษัทจัดการ อย่างมีนัยสำคัญ  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวม
ต่างประเทศซ่ึงเป็นกองทุนหลัก ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัด
กับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยอาจพิจารณาโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไปยังกองทุนรวมต่างประเทศอื่นท่ีเน้นลงทุนในทองคำแท่ง (Gold Bullion) ภายใต้การบริหารของ 
“World Gold Trust Services, LLC” และ/หรือกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่นท่ีมี
ประเภทกองทุนนโยบายการลงทุนท่ีใกล้เคียงกัน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์การลงทุนในแต่ละขณะ 
และเพี่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าวไม่น้อยกว่า 15 วัน  

ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนปลายทาง หากปรากฏว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางท่ีกองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยกองทุนปลายทางดังกล่าวเป็นกองทุนต่างประเทศ
ท่ีไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนรวมดัชนีหรือกองทุนรวมอีทีเอฟ 

(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลัก  

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการใดติดต่อกัน คิด
เป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนหลัก  

ในกรณีท่ีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดำเนินการ
ดังต่อไปนี้  

(1) แจ้งเหตุท่ีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ท่ีดี
ท่ีสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่
วนัท่ีปรากฏเหตุ  

(2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วนัท่ีปรากฏเหตุ  

(3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  

(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ท่ีสนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ท่ีสนใจ
จะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ
ดังกล่าวด้วย  

ท้ังนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีท่ีมีการดำเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นำเรื่องการ
ลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ท่ีเกี่ยวข้องกับความเส่ียงต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมาบังคับใช้ในช่วงดำเนินการคัดเลือกและ
เตรียมการลงทุน  

อนึ่งในการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการพิจารณาดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยการทยอยโอนย้ายเงินลงทุนจึงอาจส่งผล
ให้ช่วงระยะเวลาดังกล่าวกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศมากกว่า 1 
กองทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการข้างต้น อย่างไรก็ตามหากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่น
ใดท่ีมีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมได้ 

ข้อมูลทั่วไปของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) 

ชื่อกองทุน/รหัสกองทุน SPDR Gold Trust (GLD 10US$) 

ประเภท กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)  

วันท่ีจดทะเบียน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore 
Exchange: SGX) ในวันท่ี 11 ตุลาคม 2549 

นโยบายการลงทุน มีนโยบายการลงทุนท่ีมุ่งลงทุนในทองคำแท่ง (Gold 
Bullion)เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียง
กับผลตอบแทนของราคาทองคำแท่งหักค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมดของกองทุน 

วันเริ่มจัดตั้งกองทุน วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2547 ภายใต้กฎหมายรัฐนิวยอร์ก 

อายุกองทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ 

ผู้สนับสนุนของกองทุน(Sponsor) World Gold Trust Services, LLC  

ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) BNY Mellon Asset Servicing 

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian) HSBC Bank USA, N.A. 

ตัวแทนฝา่ยการตลาด (Marketing Agent) State Street Global Markets, LLC 

มูลค่าการซื้อขายข้ันต่ำ  10 Shares  

สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (US$) 

วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ 
(Singapore Exchange: SGX) 

Bloomberg Code GLD SP <Equity> 

ISIN Code US78463V1070 

Reuters Code SGLD.SI 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก 

1) ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Sponsor) ในอัตราร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
(Trustee Fee) 

ในอัตราร้อยละ 0.02 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
(โดยไม่น้อยกว่า 500,000 US$ และไม่ เกิน  US$ 2 
million ต่อปี ) 

3) ค่าผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน  
(Custodian Fee) 

ในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินท่ีเก็บ
รกัษา 

4) ค่าตัวแทนฝา่ยการตลาด  ในอัตราร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
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(Marketing Agent) 

5) ค่าใช้จ่ายอื่น  เก็บตามจ่ายจริง 

หมายเหตุ กองทุนจะถูกกำหนดเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
รวมไม่เกินในอัตราร้อยละ 0.40 ต่อปี  ตั้งแต่วันเริ่มจัดตั้ง
กองทุน คือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2547 จนถึงวันท่ี 11 
พฤศจิกายน  2554) โดยปรับจากค่า  Sponsor และ 
Marketing agent ให้ลดลงเท่ากับจำนวนค่าใช้จ่ายท่ีทำ
ให้กองทุนมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมเกินอัตราร้อย
ละ 0.40 ต่อปี   

เว็บไซด์ (website) http://www.spdrgoldshares.com/sites/sg/ 

ข้อจำกัดท่ีสำคัญของกองทุน 

กองทุน SDPR Gold Trust ถือเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ท่ีถูกจัดตั้งโดย 
World Gold Trust Services LLC ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนจาก
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคำชั้นนำของโลก โดยจะลงทุนในทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.5% ตาม
มาตรฐานทองคำซึ่ งกำหนดโดยสมาคมผู้ค้ าทองแห่งลอนดอน  (The London Bullion Market 
Association: LBMA) ซึ่ งสามารถ ดู ราคาทองคำแท่ งและรายละเอี ยด เพิ่ ม เติ ม ได้ ท่ี เว็บ ไซด์  
http://www.spdrgoldshares.com/sites/sg/ 

กองทุน SPDR Gold Trust จะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ ท่ีไม มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
(unlisted) และจะไมลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับท่ีต่ำกว่าอันดับความน่าเชื่อถือ
ท่ีสามารถลงทุนได (non-investment grade) และ ตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(Unrated Securities) 

ความเส่ียงในการลงทุนในกองทุน 

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมดังกล่าวอาจเพิ่มข้ึนหรือลดลงในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ได้ จากการเปลี่ยนแปลงระดับราคา
ทองคำ หรือมูลค่าหลักทรัพย์และหลักทรัพย์สินอื่นท่ีลงทุน ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยเส่ียง
ดังต่อไปนี้ 

1. มูลค่าหน่วยลงทุนอาจได้รับความผันผวนโดยตรงจากมูลค่าทองคำที่กองทุนลงทุน และความผันผวน
ของราคาทองคำ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อหน่วยลงทุน ทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ลดลงหรือเพิ่มข้ึนได้ ดังนั้นมูลค่าเงินลงทุนของผู้ลงทุนอาจต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ท้ังนี้ปัจจัยท่ีอาจ
กระทบต่อราคาทองคำ มีดังนี้ 

(1) ปริมาณอุปสงค์และอุปทานของทองคำ ซึ่งข้ึนอยู่กับ ปริมาณทองคำขายล่วงหน้าโดยผู้ผลิต ปริมาณ
การซื้อโดยผู้ผลิตเพื่อปิดสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ การซ้ือหรือขายทองคำของธนาคารกลาง 
และต้นทุนการผลิตของประเทศผู้ผลิตทองคำ เช่น แอฟริกาใต้ สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย 

(2) สถานการณ์ทางการเมืองของโลก และภูมิภาค ภาวะเศรษฐกิจและการเงิน  

(3) การคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อของนักลงทุน 

(4) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

(5) อัตราดอกเบ้ีย 

(6) ธุรกรรมการซื้อขาย และการลงทุนของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ หรือกองทุนโภคภัณฑ์ 

2. ราคาหน่วยลงทุนท่ีมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจมีเท่ากับ สูงกว่า หรือต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วย (NAV) ของกองทุนหรือการซื้อขายท่ีมีส่วนลด หรือส่วนเพิ่มเนื่องจากความแตกต่างของ
ช่วงเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ละแห่ง เช่น COMEX และ NYSE Arca 

3. การขายทองคำที่กองทุนลงทุน เพื่อนำเงินสดมาชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนน้ัน จะ
ทำให้การถือครองทองคำของแต่ละหน่วยลงทุนลดลงกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน โดยไม่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำในตลาดโลก 
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4. การขายทองคำของกองทุนเพื่อนำมาชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ในช่วงท่ีราคาทองคำใน 
ตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน 

5. ในภาวะไม่ปกติหรือเมื่อวิกฤตการณ์ใด ๆ ท่ีส่งผลให้เกิดการเทขายทองคำเป็นจำนวนมาก จะทำให้
ราคาทองคำปรับตัวลดลง และส่งผลกระทบในทางลบต่อการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน 

6. ธุรกรรมการซื้อทองคำในตลาดของกองทุน อาจทำให้ราคาทองคำปรับตัวสูงข้ึนเป็นการชั่วคราว ทำให้
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนสูงข้ึน แต่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อกองทุนหยุด
ทำธุรกรรมซื้อ ทำให้ราคาทองคำปรับลดลง และทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนอาจปรับลดด้วยเช่นกัน 

7. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับการคุ้มครองใด ๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับความเป็นเจ้าของหรือกรรมสิทธ์ส่วนแบ่ง
การลงทุนของบริษัทจัดการลงทุนท่ีจดทะเบียนภายใต้กฏหมายบริษัทจัดการลงทุนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปี 1940 (Investment Company Act 1940) หรือ ความคุ้มครองใดๆภายใต้กฎหมาย
ตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ปี 1936 (US Commodity Exchange Act 1936) เนื่องจาก
กองทุนไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทตามกฎหมายดังกล่าวและกองทุนไม่มีการซื้อขายหรือถือครองสัญญา
ซือ้ขายล่วงหน้าท่ีเข้าเง่ือนไขได้รับการคุ้มครองดังกล่าว 

8. การไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดย Authorized Participants อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหน่วย
ลงทุน 

9. กองทุนอาจถูกยกเลิก หรือขายทรัพย์สินของกองทุนออกทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์จาก
การลงทุน เช่น กรณีท่ีกองทุนเข้าเง่ือนไขการยกเลิกอันเน่ืองมาจากเหตุการณ์นอกเหนือจากการควบคุม
ของ Sponsor Trustee หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

10. คำส่ังขายหน่วยลงทุนอาจถูกเลื่อน ระงับ หรือปฎิเสธโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้สถานการณ์บาง
กรณี เช่น NYSE Arca ถูกปิดนอกเหนือจากวันหยุดปกติ หรือกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ทำให้กระทบต่อ
การส่งมอบ หรือการประเมินราคาของทองคำ หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

11. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะไม่ได้รับสิทธิเทียบเท่ากับผู้ถือหุ้นบริษัท เช่น สิทธิคัดค้าน หรือถูก
จำกัดสิทธิลงคะแนน เพื่อเลือกผู้บริหาร เป็นต้น 

12. การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนทองคำอาจได้รับผลกระทบทางลบจากเครื่องมือทางการเงิน
อื่นๆ หรือวิธีการลงทุนอื่นๆในทองคำ เช่น หุ้นกู้ หุ้นสามัญของบริษัทผู้ผลิตทองคำ หรือบริษัทใน
อุตสาหกรรมทองคำ หรือเครื่องมือทางการเงินท่ีอ้างอิงทองคำ หรือลงทุนโดยตรงในทองคำ อาจมีความ
น่าสนใจ 

13. การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนทองคำอาจได้รบัผลกระทบในทางลบจากการทำธุรกรรมการซื้อ
ขายทองคำของหน่วยงานราชการ เช่น ธนาคารกลาง หรือตัวแทนภาครัฐ ท่ีขายทองคำจำนวนมาก อัน
เนื่องจากความกดดันจากภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมืองและสังคม ทำให้ปริมาณทองคำใน
ตลาดสูงข้ึนมากกว่าปริมาณความต้องการ เป็นผลให้ราคาทองคำปรับลดลง มูลค่าหน่วยลงทุนก็ปรับลด
เช่นกัน 

14. การกำหนดเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดของกองทุนจะส้ินสุดลงในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 
2554 ทำให้ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของกองทุนอาจสูงข้ึน และอาจส่งผลกระทบทางลบต่อการลงทุนในหน่วย
ลงทุน การกำหนดเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมไม่เกินในอัตราร้อยละ 0.40 ต่อปี  ในระยะเวลา
เริ่มจัดตั้งกองทุน คือวันท่ี 12พฤศจิกายน 2547 จนถึงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 หรือจนกว่าจะยกเลิก
สัญญากับ ค่าตัวแทนฝ่ายการตลาด (Marketing Agent)) หากในเดือนใดค่าบริหารจัดการของกองทุนสูง
กว่าร้อยละ 0.40 ต่อปี ค่า Sponsor และค่า Marketing Agent จะถูกลดค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน
เพื่อทำให้ค่าใช้จ่ายกองทุนเท่ากับ ร้อยละ 0.40 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายกองทุนมีโอกาสที่จะ
มากกว่าร้อยละ 0.40 ต่อปีได้ ถ้ากองทุนมีค่าใช้จ่ายใด ๆ จนทำให้ค่าใช้จ่ายกองทุนท้ังหมดเกินกว่าร้อย
ละ 0.70 ต่อปี เนื่องจากกองทุนจะสามารถลดค่า Sponsor ร้อยละ 0.15 ต่อปี และค่า Marketing Agent 
ร้อยละ 0.15 ต่อปี ซึ่งรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 0.30 ต่อปีเท่านั้น 

15. ทองคำที่กองทุนหลักถือครองอยู่ อาจสูญหาย ถูกทำให้เสียหาย ถูกขโมย หรือถูกจำกัดการนำไปใช้
อนัเน่ืองจากภัยทางธรรมชาติ และการก่อการร้าย ซึ่งส่งผลกระทบต่อกองทุน 

16. กองทุนอาจไม่ได้รับการชดเชยหรือไม่สามารถหาวิธีคงมูลค่ากองทุนให้เหมือนเดิม หากมีการสูญ
หาย ถูกขโมย หรือถูกทำลาย แม้ในกรณีท่ีมีการทุจริตก็อาจจะนำทองคำกลับมาได้ไม่เท่ากับราคาทองคำ
ในตลาด ณ วนัเวลาท่ีพบว่ามีการทุจริต     
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17. หากทองคำของกองทุนท่ีเป็น Basket ไม่ได้มาตรฐาน “The London Good Delivery Standards” 
กองทุนอาจได้รับผลกระทบทางลบหรือขาดทุน  

18. หากผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน ไม่สามารถควบคุมหรือตรวจสอบธุรกรรมของ        
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินรายย่อย (Subcustodian) ซึ่งเก็บรักษาทองคำเป็นการชั่วคราว และดำเนินการขนส่ง
ทองคำมายังตู้นิรภัยของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีลอนดอน หากผู้เก็บรักษาทรัพย์สินรายย่อยรายใดมี
ข้อผิดพลาดในการดูแลรักษาทองคำของกองทุน อาจมีความเป็นไปได้ท่ีกองทุนจะได้รบัความเสียหาย        

19. ข้อจำกัดทางความสามารถของผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในการดำเนินการทาง
กฎหมายกับผู้เก็บรักษาผลประโยชน์รายย่อย ส่งผลให้ความเป็นไปได้ท่ีกองทุนอาจได้รับความเสียหาย
เพิ่มมากขึ้นจากการท่ีผู้เก็บรักษาทรัพย์สินรายย่อยมข้ีอบกพร่องในการดูแลรักษาทองคำของกองทุน 

20. ทองคำซึ่งอยู่ในบัญชีท่ีไม่จัดสรร (Unallocated account) ของกองทุน และทองคำที่ยังไม่ได้จัดสรร
ของ Authorized Participant’s ไม่ได้แยกออกมาจากทรัพย์สินของผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน ดังนั้นหากผู้เก็บ
รักษาทรัพย์สินล้มละลาย ทรัพย์สินของผู้เก็บรักษาทรัพย์สินอาจไม่เพียงพอที่จะชดเชยให้กองทุน หรือ 
Authorized Participant’s นอกจากนั้นกระบวนการประเมินมูลค่าทองคำที่ยังไม่ได้จัดสรรในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณ์ดังกล่าว อาจล่าช้า และมีต้นทุนเกิดข้ึน 

21. ผู้ดูแลผลประโยชน์จะใช้ข้อมูลที่ได้รับจากผู้เก็บรักษาทรัพย์สินกำหนดตะกร้าหน่วยลงทุน (Basket) 
ซึ่งจะมีการยืนยันหลังจากผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ใช้ข้อมูลนั้นแล้ว หากข้อมูลดังกล่าวน้ันไม่ถูกต้อง อาจ
เป็นผลให้จำนวนทองคำในตะกร้าแตกต่างจากปริมาณทองคำที่ควรจะเป็น 

22. กองทุนมีภาระผูกพันต่อ Marketing Agent Authorized Participants และบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้องจาก
การเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก ซึ่งเท่ากับ 2,300,000 หน่วย ท้ังนี้ หาก Sponsor ไม่
สามารถทำตามเง่ือนไขท่ีระบุในดังกล่าวได้ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการลงทุนหน่วยลงทุน  

23. การอ้าง หรือเรียกร้องความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเกี่ยวเน่ืองกับกองทุน เช่น การ
ออกแบบ โครงสร้าง และการดำเนินการของกองทุน อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อกองทุน และการลงทุน
ในหน่วยลงทุน เนื่องจากอาจเกิดค่าใช้จ่าย ความเสียหาย และอาจต้องเลิกกองทุน  

หมายเหตุ : ข้อความในส่วนของกองทุน SPDR Gold Trust ไดจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ 
ดังนั้น ในกรณี ท่ีมีความแตกต่างหรือไม สอดคลองกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ  ให้ ถือเอาต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเส่ียงอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจ 

3. ข้อมูลท่ีเก่ียวกับจำนวนเงินทุนโครงการ 

จำนวนเงินทุนโครงการเร่ิมต้น : 2,000,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี 

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุน
มากกว่าจำนวนเงินทุน : เป็นจำนวนร้อยละ 15.00 ของจำนวนเงินทุนโครงการ 

มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท 

จำนวนหน่วยลงทุนเร่ิมต้น : 200,000,000 หน่วย  

ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่
เต็มจำนวนท่ีเพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อน
ครบกำหนดส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า 

4. การบริหารจัดการกองทุน 

การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน  

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) :  
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- การลดความเส่ียง (Hedging) 

การลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน  

กลยุทธ์การบริหารกองทุน  (Management Style) : กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการ
เคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด 
(passive management)  

ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน  

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่มี 

6. การจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล : ไม่จ่าย 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : - 

กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : - 

7. การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

มูลค่าขั้นตํ่าของการรับซ้ือคืน : ไม่กำหนด 

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซ้ือคืน : ไม่กำหนด 

วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน : ทุกวันทำการ  

การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

- ในกรณีส่ังขายคืนเป็นจำนวนหน่วยเมื่อคิดเป็นจำนวนเงินแล้วต้องเป็นไปตามมูลค่าข้ันต่ำของการส่ังขาย
คืนด้วย 

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับลด ยกเว้นจำนวนหรือมูลค่าข้ันต่ำข้างต้นในอนาคตได้โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 
วันก่อนวันดำเนินการดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

- ในกรณีท่ีจำนวนหน่วยลงทุนท่ีส่ังขายคืนหรือจำนวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รบัจากการขายคืน
หน่วยลงทุนในคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนน้ันมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ี
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน  

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำ
กว่าท่ีบริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมด
ในรายการดังกล่าว  

- ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการ
ตามหัวข้อ “เง่ือนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วย
ลงทุนอาจขอยกเลิกคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดที่
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ การ
ยกเลิกคำส่ังขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน  
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- การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวม
วันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา  

บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดดังกล่าวให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยการ
ชำระเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 
(มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ตามเลขที่บัญชีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน 
หรือจ่ายเป็นเช็ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ท่ีระบุไว้ในคำขอใช้บริการกองทุน หรือวิธีอื่นใดท่ี
บริษัทจัดการกำหนด 

เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

1. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรพัย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน
เงินได้ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน
ตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติ
พิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอื่นใดท่ี
เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดข้ันตอนการดำเนินการต่อไป 
ซึง่ข้ันตอนท่ีกำหนดต้องสามารถปฏิบัตไิด้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย 

2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำส่ังขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีท่ีกำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกนิกว่ากรณีดังต่อไปนี้  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

(ข) มีเหตุท่ีทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกำหนดเวลา
ปกติ ซึง่เหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ข้ึนไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาท่ีถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

(1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำส่ังขายคืนหน่วย
ลงทุนน้ัน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.  

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วย
วิธกีารใดๆ โดยพลัน  

(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของ
การเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูล
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยพลัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้  
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(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามลำดับวันท่ีส่งคำส่ังขายคืนก่อนหลัง  

3. เง่ือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

3.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ไม่สามารถนำไป จำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็น
หลักประกันได้ ท้ังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด  

3.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์
ท่ีจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมือง
สหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีข้ึนและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

3.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการลงทะเบียน
โอนหน่วยลงทุนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :  

- การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามส่ัง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคำส่ังซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อน
การใช้สิทธิปิดรับคำส่ังซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการส่ังซื้อดังกล่าวขัดกับ
หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้
เกิดความเส่ียงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

8. คา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1 คา่ธรรมเนียมรวม 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.0865 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้ สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการ
คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิณ วนัท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมดดังกล่าวข้างต้นเป็นการ
ประมาณการ อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดของกองทุน 
จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่มี
การปรับเพิ่มข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ่มข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.495 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคำนวณจาก
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วนัท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.107 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคำนวณจาก
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิณ วนัท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคำนวณจาก
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิณ วนัท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน : ไมม่ี 

คา่ธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี 

คา่ธรรมเนียมอื่นๆ : มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วย
หน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ี
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม) : 

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนอาจเกิดรายการค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนซ้ำซ้อนจากการบริหาร
จัดการที่เรียกเก็บโดยกองทุนหลัก  

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมจะต้องไม่เกิน
ค่าธรรมเนียมรวมของกองทุน  

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมตามจำนวน
ท่ีจ่ายจริง ท้ังนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.2675 ของจำนวนเงินทุนของโครงการและในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน ภายในระยะเวลา 1 ปี เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย ค่าอบรม
เผยแพร่ความรู้ และสัมมนาแนะนำกองทุนรวม  

(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตรวจสอบทรัพย์สิน
ในประเทศ และต่างประเทศ  

(3) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนท้ังส่วนสรุปข้อมูลสำคัญท่ีผู้ลงทุน
ควรทราบ และส่วนข้อมูลโครงการ  

(4) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าหลักทรัพย์ของแต่
ละสกุลเงิน (ถ้ามี)  

(5) ค่าจัดทำและจัดส่งรายงานใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง 
หนังสือบอกกล่าวประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และหรือข่าวสารถึง
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการจัดทำ ตลอดจนข่าวสารท่ีบริษัทจัดการมีหน้าท่ีจัดทำขึ้นตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ กฎหมายกำหนด  

(6) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบส่ังซื้อหน่วยลงทุน และใบส่ังขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันการซื้อและขายหน่วย
ลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และแบบฟอร์มอื่น ๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม  

(7) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าท่ี
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อ
ได้รบัคำส่ังจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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(8) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใด ๆ ของกองทุน รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ เช่น ค่าท่ี
ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสืบทรัพย์และ/หรือบังคับคดี ค่าใช้จ่าย
ในด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกบัทางราชการ เป็นต้น  

(9) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และนำเงินเข้าบัญชีสำหรับ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(10) ค่าอากรแสตมป์ต่าง ๆ และค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ท่ีซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการ
กองทุนรวม ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นๆตามท่ีกองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อส่ังซื้อหรือส่ังขาย
หลักทรัพย์  

(11) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ SCB CASH MANAGEMENTค่าสมุด
เช็ค ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี เป็นต้น  

(12) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมท่ีเกิดข้ึนในช่วงการชำระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น 
ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุนรวม เป็นต้น  

(13) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม ค่าไปรษณียากร ค่าแปลเอกสารต่างๆที
เกี่ยวกับการลงทุน  

(14) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม  

(15) ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การจัดหา ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ 
ของกองทุนท่ีนอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”  

(16) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade)  

(17) ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย 
ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ซึ่งเกิดข้ึนภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนท่ีเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จำนวนท่ีจ่ายจริง โดยในทางบัญชีบริษัทจัดการจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันท่ีบันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าว ท้ังนี้ จำนวนเงินท่ีตัดจ่ายจะต้องไม่เกินกว่า
อัตราร้อยละ 0.2675 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเกินอัตราที่กำหนดถือ
เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของบริษัทจัดการ  

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอื่นใด และภาษีดังกลา่วจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม  

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย” รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการได้ ท้ังนี้ ข้ึนกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

8.3 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าซื้อขาย 

คา่ธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าซื้อขาย 
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คา่ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ท้ังจากกองทุนรวม
ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราค่าธรรมเนียมท่ีกำหนด 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าซื้อขาย 

คา่ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยน
ออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมท่ีกำหนด 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าซื้อขาย 

คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี 

ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 

คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี

คา่ธรรมเนียมอื่น : มี 

คา่ธรรมเนียมอื่นๆ : เช่น ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์, ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น 

ในอัตราไม่เกินร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน : 

ตามที่จ่ายจริง 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) : 

1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถต่อรองอัตรา
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมผ่านทาง 
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(Switching out) 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
กลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวได้ บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมผา่นทาง เว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

3. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน จะเรียกเก็บในกรณีท่ีขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ท่ีอยู่ 
การออกใบหน่วยลงทุน การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงกรณี
หายและอื่น ๆ ท่ีเกิดข้ึนจริง ซึ่งพิสูจน์ได้วา่เป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน  

4. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

4.1 ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

- ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ เมื่อส่ังซื้อหรือส่ังขายหน่วยลงทุน  

(1) กรณีส่ังซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้อัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน  
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(2) กรณีส่ังขายหน่วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้อัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน  

- ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(1) กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคำนวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  

(2) กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคำนวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า  

ท้ังนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะคำนวณเข้าไปในราคาขาย หรือราคารับซื้อคืน หรือราคาสับเปลี่ยนเข้า หรือ
ราคาสับเปลี่ยนออกโดยจะถูกนำส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทุนท้ังจำนวน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็น
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในการส่ังซื้อหรือส่ังขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุน หรืออื่นๆ ตามท่ีกองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อส่ังซื้อหรือส่ัง
ขายหลักทรัพย์/หน่วยลงทุน เป็นต้น 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้
สอดคล้องกับอัตราค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนท่ีกองทุนเข้าลงทุน และ/หรือวิธีการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวในภายหลังได้ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่างผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

4.2 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีผูล้งทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุนดำเนินการให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการดำเนินการ
ตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่า
เป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ท่ี
เกิดข้ึนจริง ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน/รับรองยอดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการ
ค้นหาเอกสารจากศูนย์เอกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิด
ค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการ
ท่ัวไปในการให้บริการลักษณะดังกลา่ว  

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย” รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการได้ ทั้งนี้ ข้ึนกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม  

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ทุกวันท่ีมีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินรวม หักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคำนวณจาก
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในแต่ละวันเป็นฐานใน
การคำนวณค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือนหรือระยะเวลาอื่นใดตามท่ีบริษัท
จัดการกำหนด  

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับกองทุนตามหัวข้อรายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียก
เก็บจากกองทุนรวม) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณา
ตัดจ่ายท้ังจำนวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับ
ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวอย่าง
สมเหตุสมผลเพื่อทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเป็นรายวัน และจะปรับปรุงรายการดังกล่าวทันทีท่ีได้รับ
หลักฐานอย่างแน่ชัด ท้ังนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งบริษัท
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จัดการจะเปิดเผยฐานการคำนวณอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับข้อมูลสำคัญท่ีผู้ลงทุนควรทราบและ
ในรายงานรอบประจำปี  

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตาม
หลักการบัญชี และตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด  

อนึ่ง หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เง่ือนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  

8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม/คา่ใช้จ่าย การดำเนินการของบริษัทจัดการ 

1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/คา่ใช้จ่าย  

    1.1 ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ  

        1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อน
การเรียกเก็บเพิ่มข้ึน 

        1.1.2 เกินอัตราที่ ระบุไว้ในโครงการ1  
(มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่า
สามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้) 
 

 

              1.1.2.1 กรณีเกิน >5% ของอัตราที่
ระบุไว้ในโครงการ 

บริษั ทจัดการต้ องได้ รับมติพิ เศษ 3 และแจ้ งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วันท่ีเปลี่ยนแปลง 

              1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตรา
ท่ีระบุไว้ในโครงการ 

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
ก า ร เรี ย ก เก็ บ เพิ่ ม ข้ึ น  แ ล ะแ จ้ ง ให้ ส ำ นั ก ง าน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันท่ี
เปลี่ยนแปลง 

    1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ3 เพื่อแก้ไขโครงการ 
2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  

    2.1 ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่
วันท่ีมีการเรียกเก็บลดลง 

    2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือ
ว่ าส ำ นั ก งานคณ ะก รรมการ  ก .ล .ต . เห็ น ชอบ 
การแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว 

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เพ่ิมข้ึน 
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้ม่ันใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่าง
ทัว่ถึง 
3 ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถอืหน่วย
ลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

9. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

เคร่ืองมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

- คา่ธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ีกำหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัท
จัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทาง 
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รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ี
กำหนด (liquidity fee) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามท่ี
กองทุนปลายทางกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือ
บริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหาร
ความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมี
อำนาจอื่นกำหนด 

- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ดว้ยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดย
พิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุนซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้
ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัท
จัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุนซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้
ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่ 

สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอืน่ได้ 
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4. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดใน
ขณะนั้น  

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ท่ีแตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่
สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน 
มีค่าเกินกว่า swing threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 
คำนวณจากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch 
in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก (switch out) ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

ข้อสงวนสิทธ ิ

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing 
ในวันทำการน้ัน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ท่ีเก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วย
ลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซ้ือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing 
ในวันทำการนั้น ท้ังนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ท่ีได้ดำเนินการ
หรือตัดสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และ
รายการซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รบัการจัดสรรหน่วยลงทุน 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การ
ยกเลิกก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอื่น
กำหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัท
จัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซื้อขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามท่ี
กองทุนปลายทางกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือ
บริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหาร
ความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมี
อำนาจอื่นกำหนด 
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- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของ
สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอ่ืน ท้ังนี้ การกำหนด 
ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุนซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้
ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัท
จัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณา
ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มคีวามผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุนซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้
ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื่องมอืในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

4. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดใน
ขณะนั้น 

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้ 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของ
มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า 
ADLs threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก
มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วย
มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch 
out) ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
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3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

(1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 

(2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า นอ้ยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 

ซึง่บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับท่ีต่างกัน 

4. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ท่ีเรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้
เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ถือหน่วยท่ียังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 

ข้อสงวนสิทธ ิ

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำ
การน้ัน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วย
ลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ใน
การพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน ท้ังนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ท่ีได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุน
ท้ังหมดหรือบางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วย
เช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ท่ีทำรายการซื้อหน่วย
ลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใด
ฝั่งหน่ึงที่เกิน ADLs threshold ท่ีบริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณากำหนด
อัตราการเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิท่ีจะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บ
เฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้ 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตรา
สูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การ
ยกเลิกก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอื่น
กำหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามท่ี
กองทุนปลายทางกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือ
บริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหาร
ความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมี
อำนาจอื่นกำหนด 
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การกำหนดเง่ือนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

- ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัท
จัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทางได้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถกำหนดเง่ือนไขระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน 
(notice period) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามท่ี
กองทุนปลายทางกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่
แตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือ
บริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหาร
ความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมี
อำนาจอื่นกำหนด 

- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณท่ีบริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ 
เมื่อบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณี
ดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate 
threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่า
การซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่า
การขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมลูค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ย
ตามสัดส่วน  (pro-rata basis) ของคำส่ังรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ ยนออก  ณ  วัน ท่ี ใช้  
Redemption Gate สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจัดการจะ
นำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ 
แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ข้ันตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับ
เพดานที่ระบุไว้ในโครงการ 

5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่อง
เพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 
Redemption Gate ท่ีประกาศใช้ 
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6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า 

7. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหาร
ความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 

8. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดใน
ขณะนั้น 

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. Redemption Gate ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้ 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า 

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate 

threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ 

5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ท่ีกำหนดไว้ 

6) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุน 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
โดยจะปรับลดไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ข้ันตํ่าท่ีระบุในโครงการ ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณ
เป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption 
Gate ท่ีประกาศใช้ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate 
ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption 
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได้ บริษัท
จัดการอาจพิจารณายกเลิกคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดท่ีค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน
ท่ีถูกยกเลิกคำส่ังโดยไม่ชกัช้า 

4. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption 
Gate ในวันทำการน้ัน 

5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนท่ีรอการจัดสรร
ใหม่อาจเกิดกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนลดตํ่าลง จนทำให้เงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ในกองทุนตํ่ากว่ามูลค่า
คงเหลือข้ันตํ่าของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูกขายคืนออกมาด้วย 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการกำหนด 
Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังนี้ 

- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดตํ่าลงกว่ามูลค่าข้ันตํ่าการซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 
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- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนท่ี เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางท่ี ถูก 
Redemption Gate อาจมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าข้ันตํ่าการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง หรืออาจถูก
เลื่อนไปจนส้ินสุดช่วงเวลา IPO ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 

- ในกรณีท่ีเป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนท่ีจัดสรรใหม่อาจไม่สามารถ
สับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการ
หรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีด
คร่อมส่ังจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนส่วนท่ีเหลือได้
ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าข้ันตํ่าในการส่ังซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่าน้อยกว่าท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพื่อรองรับการกำหนดเพดานการขาย
คืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate 
บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนปลายทางสามารถกำหนดข้อจำกัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องข้างต้น 
หรือมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามท่ี
กองทุนปลายทางกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่
แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือ
บริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหาร
ความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมี
อำนาจอื่นกำหนด 

การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขาย
คนืหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สงูสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว 
มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์กำหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำ
ส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกิน
กว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำส่ังซื้อหน่วย
ลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้ 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใด
อย่างหน่ึงดังนี้ 

(1) การกระทำท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
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(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้
การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอ
ของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรง
เงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 

10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุนและราคา
หน่วยลงทุน : คำนวณของทุกส้ินวันทำการ และประกาศภายในวันทำการถัดไป 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

1. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนตาม
ข้างต้น เว้นแต่วันทำการน้ันตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศท่ี
เกี่ยวข้องกบัการลงทุน หรือวันตามท่ีบริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในกรณีท่ีมเีหตุการณ์ไม่ปกติ 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน
ต่างประเทศ เช่น การใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนของตรา
สาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจะ
ใช้หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่เป็นไปตามกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของ
สำนักงาน ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ท้ังนี้ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้แหล่งข้อมูลของ Bloomberg 
ประมาณเวลา 16.00 น. ณ วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เป็นหลัก บริษัทจัดการอาจ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน
ต่างประเทศในภายหลังได้ เช่น เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการดำเนินงานในอนาคต เป็นต้น รวมถึงหาก
เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมืองหรือสภาวะตลาดมีความผันผวน หรือเหตุการณ์อื่นใดอันเป็นเหตุให้ไม่
สามารถใช้แหล่งข้อมูลดังกล่าวได้ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์และเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงที่มี
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลข้างต้นได้ เช่น อัตราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ยตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์
หรือระบบอื่นใดท่ีมีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เช่น Reuters หรือ APEX เป็นต้น 

3. บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่
เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง และภายในเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ 

4. บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

- เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

- เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รบัยกเว้นตั้งแต่วันท่ีปรากฎเหตุดังกล่าว 

ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการดำเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง 

ในกรณีท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตจุำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของ
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ทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศสาเหตุ และ
แนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ท่ีเข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 



 

 
 
 

 

 

 

 

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน 
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1. บริษัทจัดการ 

ช่ือบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด   

ท่ีอยู่ (ภาษาไทย) : ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า   

เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร   

กรุงเทพฯ 10900   

โทรศัพท์ 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501 

ท่ีอยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 7 – 8th Floor, SCB Park Plaza 1 

18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 

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

สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :   

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการดำเนินการดังต่อไปนี้   

(1) การบริหารกองทุนรวม   

(ก) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุน
รวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
ประชาชนครั้งแรก   

(ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด   

(ค) นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่าง ๆ และซื้อขาย จำหน่าย ส่ังโอน 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุน
ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการท่ีได้รบัอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(ง) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้นอยู่เท่าท่ีจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)   

(จ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนของกองทุนรวม ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด   

(ฉ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในวัน
ทำการถัดจากวันท่ีซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น หรือวันท่ีคำนวนราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี 

(ช) สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม   

(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

(ฌ) ดำเนินการฟ้องร้องคดีในนามของบริษัทจัดการเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ในกรณีท่ีมีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน
รวม   

(2) การรับ และการจ่ายเงินของกองทุนรวม   

(ก) จัดให้มีการรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน และกองทุนรวม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้
ชวนส่วนโครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย" 

(ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
ส่วนโครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย"   

(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม   
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(ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เรื่อง "คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อืน่แทนตามเง่ือนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ี
กำหนดไว้ในข้อ 2  

(ข) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ วิธีการท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   

(ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมท่ีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี   

(ง) จัดให้มีผู้ชำระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(จ) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลข้ึนทำหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ท่ี
ปรึกษากฎหมาย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ   

(ฉ) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร   

(ช) แต่งตั้งทนายความ เพื่อติดตาม ทวงถาม และดำเนินคดี รวมท้ังดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหนี้ 
หรือเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์อื่นใดของกองทุนรวม   

(4) การดำเนินการอื่น ๆ   

(ก) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กบัผู้ดูแลผลประโยชน์   

(ข) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   

(ค) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน   

(ง) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชนภ์ายในทุกส้ินวันทำการน้ัน   

(จ) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุก
ส้ินวันทำการน้ัน   

(ฉ) จัดทำรายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีกำหนด ในกรณีท่ีมิได้เกิด
จากการลงทุน หรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด   

(ช) จัดทำรายงานทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันส้ินปีบัญชี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และการส่งรายงานให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะส่งผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามหัวข้อ
เง่ือนไขในการเลิกกองทุนข้อ 1. ก่อนหรือในวันท่ีครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ท้ังนี้ ใน
กรณีจัดทำรายงานตาม (ฐ) ตามปีปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ของรอบปีบัญชี ขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินปีบัญชี   

(ซ) จัดทำหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมท่ีผู้ลงทุนควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันส้ินปีบัญชีและส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่
วันถัดจากวันส้ินปีบัญชีนั้น ยกเว้นกองทุนรวมเปิดที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวและรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังล่วงหน้า ซึ่งระบุเวลาไว้แน่นอน (Auto Redemption) ไม่ต้องจัดทำหนังสือชี้
ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี   

(ฌ) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน   

(ญ) ยกเลิกกองทุนรวมตามท่ีกำหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกกองทุนรวม”   
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(ฎ) จัดทำรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว 
โดยรายงานดังกล่าวจะแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และการส่งรายงานให้แก่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามหัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุนข้อ 1. ก่อนหรือในวันท่ี
ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ท้ังนี้ ในกรณีจัดทำและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปี
บัญชี บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่จัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับปีบัญชี
นั้น   

(ฏ) จัดส่งและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสำคัญท่ีผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมใบส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ท่ีสนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ท่ีทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน   

(ฐ) จัดทำและส่งข้อมูลการจัดการกองทุนรวมให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และ
วิธกีารท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   

(ฑ) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือผู้ท่ีสนใจจะลงทุนทราบในกรณีท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการ
เปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม   

(ฒ) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินท่ีรวบรวมได้ตามข้อ “การเลิกกองทุนรวม” 

(ณ) ดำเนินการติดตามทวงถาม ดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหน้ีหรือปกป้องสิทธิ
ประโยชน์อื่น ๆ ของกองทุนรวม   

(ด) ปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 

2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกำหนดให้เป็นหน้าท่ีของบริษัท
จัดการ ท้ังในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำส่ังที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์
ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำส่ังดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำส่ังนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือ
โครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว 

เงื่อนไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ :  

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำส่ังของสำนักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการ
ตามท่ีจำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าท่ีต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่  

2. ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ช่ือ : ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดแูลผลประโยชน์   

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ท้ั งนี้ ไม่ เกินอัตราที่กำหนดไว้ในหัวข้อหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการหัวข้อ 
"ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย" 
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(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในสัญญา ท้ังนี้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์   

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม 
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกำหนดให้เป็นหน้าท่ีของบริษัทจัดการ ท้ังในปัจจุบันและที่จะมี
แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต   

(2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ทรัพย์สินของลูกค้ารายอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุนและข้อกำหนดท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกว่า 
ผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นท่ีเรียบร้อย 
หรือจนกว่าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชนส้ิ์นสุดลง   

(3) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในกรณีท่ีผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำ
การตามมาตรา 130 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะ
รายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า   

(4) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่างๆ 
ท่ีกองทุนรวมได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าท่ีดูแลการเบิกจ่ายหรือได้รับฝากไว้ตาม
ข้อ (2) ให้เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม   

หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือส่งมอบเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ดังกล่าวในวรรคหนึ่ง วา่ไม่เป็นไปตามคำส่ังการจัดการทรัพย์สิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือ
ปลอม ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าท่ีดำเนินการแจ้งเหตุดังกลา่วแก่บริษัทจัดการทันที   

(5) เปลี่ยนแปลง จำหน่ายและโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคำส่ังของบริษัท
จัดการ เมื่อเห็นว่าการนั้นถูกต้องตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ   

(6) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้น
กระทำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าท่ีของตนตามมาตรา 125 

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท้ังนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันท่ีผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว   

(7) จัดทำรายงานถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทำบัญชีแสดงการรับ
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมท่ีฝากไว้   

(8) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด 

(9) พิจารณาเกี่ยวกับการที่จะให้ความเห็นชอบในการดำเนินการของบริษัทจัดการตามที่กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าท่ีของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น   

(ก) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่        
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่
สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล   

(ข) การให้ความเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อหรือ
คำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำส่ังซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อมีเหตุ
จำเป็น ทำให้ไม่สามารถ จำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล 
หรือไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็น
อืน่ใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน   

การดำเนินการให้ความเห็นชอบดังกล่าวข้างต้นผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องดำเนินการจัดทำการให้ความ 
เห็นชอบเป็นหนังสือ และส่งให้แก่บริษัทจัดการเพื่อใช้เป็นหลักฐานโดยทันที และแจ้งให้สำนักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันทีทุกครั้งที่เกิดกรณีตาม (ก) โดยจัดทำรายงานในเร่ืองดังกล่าวเป็น
หนังสือ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(10) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีท่ีบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ท่ีออกโดยกฎหมายดังกลา่ว   

(11) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าท่ีของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวง หรือเมื่อได้รับ
คำส่ังจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของ   
ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม   

(12) จัดทำความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดส่งให้บริษัทจัดการเพื่อใช้
ประกอบการจัดทำรายงานกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปี
ปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันส้ินรอบปีบัญชี และวันส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี
บัญชีหรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี   

(13) โอนเงินให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามคำส่ังของผู้ชำระบัญชีเพื่อเฉลี่ยจ่ายคืนค่าหน่วยลงทุนให้ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท่ีคงเหลืออยู่หลังจากที่ผู้ชำระบัญชีชำระบัญชีโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   

(14) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องทำหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ท้ังหมดของกองทุน
รวม ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดท่ีจำเป็นเพื่อให้การดำเนินการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ท้ังหมด
ของกองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จส้ินสมบูรณ์ และ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ดำเนินการต่อได้ทันที   

(15) ในกรณีท่ีมีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนท่ีผู้ชำระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงต้องรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่า
จะจดทะเบียนเลิก กองทุนรวม   

(16) ดำเนินการอื่น ๆ ตามท่ีกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนหน้าท่ีและความ 
รับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท้ังที่มีในปัจจุบัน และท่ีมีแก้ไข
เพิ่มเติมในอนาคต 

(17) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการประสงค์ท่ีจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องจัดให้มีสถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ท่ีศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่น เพื่อทำหน้าท่ีเก็บรักษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม   

ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
กองทุนรวม และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยส้ินเชิงภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความผิด
ของผู้ดูแล   

คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ล่วงรู้มาเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะ
เป็นการเปิดเผยโดยอำนาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เพื่อประโยชน์ของ  
ผู้ถือหน่วยลงทุน   

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนเพราะความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง หรือการไม่กระทำการตามหน้าท่ีโดยไม่มีเหตุอนัสมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลกูจ้าง 
บริวาร หรือบุคคลอื่นใดท่ีทำงานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์   

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ง
รวมถึงหน้าท่ีดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าท่ีดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
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ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของส่ิงที่ ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล
ผลประโยชน์   

ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวงได้   

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็น
การเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็น
ธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้
ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน 

ในกรณีท่ีการดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการ
ขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามท่ีจำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ :   

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เง่ือนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิด
กรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้ ท้ังนี้บริษัทจัดการจะกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อน   

(1) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น   

(2) ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ี และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง
อาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 30 วัน   

(3) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมท้ังกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมาย
ดังกล่าว หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณี
อื่นใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ
หน้าท่ีดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 

(4) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหน่ึงข้อใดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งออกตามความในมาตรา 121 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีบริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจาก
การตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะส่ังการเป็น
อย่างอื่น บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำ
การ นับแต่วันท่ีได้แก้ไขเสร็จส้ิน หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
กำหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีครบกำหนดเวลาให้แก้ไขเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์อืน่แทนโดยพลัน 

(5) ในกรณีท่ีมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนท่ีไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีท่ีมีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป         
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ 
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สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :   

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมท่ี   

(1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   

1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ  

เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140    

โทรศัพท์ 02-470-3207     

(2) บริษัท ศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด   

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400   

โทรศัพท์ 0-2009-9999 

(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย   

273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม   

กรุงเทพมหานคร 10200   

โทรศัพท์ 0-2283-5353   

และ/หรือที่ผู้ดูแลผลประโยชน์อืน่ท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

และ/หรือศูนย์รับฝากต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินท่ีดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งเพื่อเก็บรักษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศ  

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   

ท่ีอยู่ : ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 2  

ชั้น 15 ฝั่งปีกเหนือ (North Wing) อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9  

เลขท่ี 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ 0-2128-2332-7 โทรสาร 0-2128-4625 

หรือบุคคลอื่นท่ีได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

4. ผู้จดัจำหน่าย : -  

5. ผู้ดแูลสภาพคล่อง (Market Maker) : - 

6. ผูล้งทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : - 

7. ท่ี่ีปรึกษาการลงทุน : - 

8. ท่ีปรึกษากองทุน : - 

9. ผูป้ระกัน : - 

10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : - 

11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : -  

12. Prime Broker : - 
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13. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน   

สทิธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ โดย
ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัท
จัดการแต่งตั้ง (ถ้ามี) ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 7 "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" 
ท้ังนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

ท้ังนี้ การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น   
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร 

สทิธิในการรับเงินปันผล : - 

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่สามารถนำไป จำหน่าย 
โอน จำนำ หรือนำไปเป็นหลักประกันได้ ท้ังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน : หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่สามารถนำไป 
จำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นหลักประกันได้ ท้ังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 

สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : ผู้ถือหน่วยลงทุน
มีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการได้ ท้ังนี้ 
บริษัทจัดการจะกระทำการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ "วิธีการแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"   

สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ : ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการ
เลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

สทิธิประโยชน์อื่น ๆ :  

1. สิทธิและหน้าท่ีเกี่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  

สิทธิและหน้าท่ีเกี่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวง 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี้ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียด
ได้จากคู่มือภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  

(1) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544  

(2) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับท่ี 90) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2544  

(3) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับท่ี 91) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไข สำหรับกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้รบัเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จาก
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2544  

(4) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับท่ี 93) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2544  

2. สิทธิในการโอนการลงทุนในหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองอื่น  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองหน่ึงทั้งหมด
หรือบางส่วนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น โดยต้องโอนไปยังกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึง หรือ
หลายกองทุนรวม ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนได้รับ
คำส่ังโอนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องกันได้ ท้ังนี้ การโอน
การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะต้องจัดทำเอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพท่ีรับโอนเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ 
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รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนท่ียังส่งใช้แก่บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ครบ  

การท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่า
ในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับท่ีจะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนาม
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่
เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมท่ีตนถือ ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิใน
การได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนด
ของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย  

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :   

- ใบหน่วยลงทุน  

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน  

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  

- อื่นๆ  

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : กองทุนจะใช้
ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้
ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
รูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้   

หนังสือรับรองสิทธใินหน่วยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชื่อผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุก
ครั้งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการ
ทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำ
การนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีท่ีเป็นการส่ังซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือ
ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ท้ังนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีท่ี
ไม่ระบุท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ท่ีระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน
หรือโดยวิธีอืน่ใดตามท่ีบริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมตามวิธีการท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน   

(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนท่ีส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการท่ีเป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง   

สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชื่อผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหรือ 
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ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ดำเนินการ
จัดสรรหน่วยลงทุนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะดำเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายในวันท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทำรายการ
ส่ังซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือภายในวันทำการท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนด้วยตนเอง ณ ท่ีทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จำกัด (มหาชน)) ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชีหรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้   

(4) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังซื้อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
มีหน้าท่ีในการนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันเสมอ ได้ ณ ท่ีทำ
การของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) หรือ ณ ท่ี
ทำการที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการ
ซือ้หรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน   

(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนท่ีมีการปรับรายการให้เป็นปัจจุบันครั้งล่าสุด เป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง   

(6) ผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการ
กำหนด   

ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนรายอ่ืน สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัท
จัดการจะปิดประกาศไว้ท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ โดยไม่ถือว่าเป็น
การดำเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ   

ใบหน่วยลงทุน   

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเฉพาะในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพื่อนำไปใช้เป็น
หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ท้ังนี้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุก
กรณีจะกระทำเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่าน้ัน โดยมีข้ันตอนดังนี้   

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน   

(2) ยื่นใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทุน   

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคำขอ สำหรับกรณีที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนกรอกจำนวนหน่วยลงทุนในใบคำขอมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วย
ลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนจำนวนเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน   

(4) ใบหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด ซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มี
อำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสำคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้
เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้
ทำได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย   

(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าว จะต้องนำใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนหน่วยลงทุนน้ัน เข้าระบบไร้
ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้   
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ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งให้กับผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/
หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากรูปแบบดังกล่าวข้างต้น เช่น เอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือรูปแบบท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตาม
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติม เป็นต้น และบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลา
การส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการท่ีผดิไปจากรายละเอียดโครงการเดมิ   

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้  

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วย
ลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : - 

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น 

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน
เงินได้ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน
ตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติ
พิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอื่นใดท่ี
เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดข้ันตอนการดำเนินการต่อไป 
ซึง่ข้ันตอนท่ีกำหนดต้องสามารถปฏิบัตไิด้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย 

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนท่ีปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาท่ีกำหนด เท่าน้ัน 

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลท่ีเก่ียวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) : - 

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีออกตามมาตรา 
125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมท้ังการให้สิทธิ
หรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ท่ีปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้
กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม ได้ดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าท่ีแล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำนำ
หน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่
กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
พิเศษ ตามท่ีกำหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ดังนี้ 

1. หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ใน
กรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีจัดตั้งข้ึนก่อนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
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3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุน
ของกองทุน 

ข้อจำกัดการถือหน่วย และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) : หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกลา่วได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้รบัมาโดยชอบแล้ว ให้ถือ
วา่ผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ 

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในกฎหมาย ให้
ถือว่ามตินั้นเสียไป 

ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 
ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน(มติของ ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในส่ี
ของจำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือ
ของจำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีกำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามท่ีกำหนดในประกาศนี้แล้วให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่
ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดต้องได้รับมติ
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่งต้องได้รับมติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :  

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของข้อผูกพันท่ีเป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมี
สาระสำคัญท่ีเป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ท่ีออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติ
พิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังนี้ เรื่องทีก่ระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง 

(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี ทน. 19/2554 

(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น 

(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี ทน. 

19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ 
อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ 

(จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 
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การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ 

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันน้ันเหมาะสม มีความจำเป็นหรือ
สมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยัสำคัญ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่วา่กรณีใด 

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพัน
เปิดเผยไว้ ณ ท่ีทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดู
ได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
พร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม 

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี  

รายละเอียดเพิ่มเติม : ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการท่ัวไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า 
โดยในกรณีท่ีเกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอม
ให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

19. การเลิกกองทุนรวม  

เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :  

กองทุนจะเลิกเมื่อครบกำหนดอายุ หรือกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  

1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้ 

(1) มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วท้ังหมด โดยคำนวณตามมูลค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อย
กว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น  

(2)  จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทำการใด  

(3)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังนี้ 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วนัใดวันหน่ึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้
แล้วท้ังหมด  

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกัน
คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด ท้ังนี้ ในกรณีท่ีเป็น
กองทุนรวมท่ีมีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณา
ระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่าน้ัน 

ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ 
เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรพัย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนท่ีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนน้ัน 

(4) กรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

ความในวรรคหน่ึง (3) และ (4) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังนี้ 

(ก)  กองทุนรวมตลาดเงิน 
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(ข)  กองทุนรวมดัชนี  

(ค)  กองทุนรวมอีทีเอฟ 

(ง)  กองทุนรวมหน่วยลงทุน 

(จ)  กองทุนรวมฟีดเดอร์ 

2. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วย
ลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการจัดการ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเลิกโครงการ หรือดำเนินการอื่นใด ในกรณีท่ีมูลค่าหน่วย
ลงทุนท่ีจำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการลงทุน โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

4. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ท่ัวไป หากปรากฏว่า  

(1)  มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ 
หรือคำส่ังที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 

(2)  มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไปตามที่กำหนดในประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน  

5. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีท่ีไม่มีการ
ชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนท่ัวไปอย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทำ
การแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนท่ัวไปอย่างแท้จริง 

6. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต . มีคำส่ังเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำส่ังเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธกีารจัดตั้งและจัดการกองทุน 

7. ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการส้ินสุดลงของ
การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหรือดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุน 

การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

1. เมื่อปรากฏกรณีตามหัวข้อเง่ือนไขในการเลิกกองทุนข้อ 1. บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุน
รวม ดังต่อไปนี้ ท้ังนี้ เมื่อได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน 

การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 

1. ยุติการรับคำส่ังซื้อและคำส่ังขายคืนหน่วย ตั้งแต่วันท่ีเกิดเหตุให้เลิก
กองทุน 

2. แจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้ 
(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง RMF 
อื่นตามแนวทางท่ีกำหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขาย

ภายใน 3 วันทำการนับแต่
วันท่ีเกิดเหตุให้เลิกกองทุน 
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การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 

หรือรับซื้อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย 

(2) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อื่นอีก
ทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุน
ไปยัง RMF อื ่นที ่ผู ้ถ ือหน่วยกำหนด และผู ้ถือหน่วยจะได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขโดย
ครบถ้วนดังนี้ 
(2.1) เป็นการโอนย้ายตามคำส่ังของผู้ถือหน่วยเป็นครั้งแรกโดยโอนย้าย
ไปยัง RMF อื่นท่ีอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน  
(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
ท้ังนี้ ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการต้องคำนึงถึง
ระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยจะสามารถดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุน
ได้อย่างเหมาะสม 

2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี้ 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ท่ีมี
หลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้ 
(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(3) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 

3. จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทำการนับแต่
วนัท่ีเกิดเหตุให้เลิกกองทุน 

4. รวบรวมเงินท่ีได้จากการดำเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทำการนับแต่
วันท่ีเกิดเหตุให้เลิกกองทุน 

5. ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อื่นตามแนวทางท่ีกำหนดไว้
ในข้อผูกพัน 

โดยไม่ชักช้า 

2. กรณีการเลิกกองทุนรวม เพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเหตุอื่นท่ีทราบกำหนดการเลิก
กองทุนรวมล่วงหน้า  

บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้  

การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 

1  แจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
       1.1  แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
       1.2  แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจัดไว้บน
เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
       1.3  แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีท่ีหน่วยของกองทุนน้ันเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

≥  5 วันทำการ 
กอ่นวันเลิกกองทุน 

2  ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนท่ัวไปทราบเร่ือง
ดังกล่าว  

≥  5 วันทำการ 
กอ่นวันเลิกกองทุน 

3  จำหน่ายทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้
เงินท่ีมีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม 

ให้เสร็จส้ินก่อนวันเลิก
กองทุน 
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20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน   

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ เพื่อทำหน้าท่ีรวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินท่ีคงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนรวม
แล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จส้ิน ท้ังนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของ
กองทุนรวม และผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เท่าท่ีคงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยถืออยู่ตามหลักฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วนัเลิกโครงการ   

เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคง
ค้างอยู่ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม 
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