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73�@03	���*+�012A9.�*9�,�+-�)����=���15=�'15�D��/� 5 -1��@ก�0�1265+-1��@ก�0
012A9.�*9�,�+-�)����=���15=�'15� =��20�B1�71�ก�0<�;�-�;��C��@	���
)����5+��1�
ก�����	
�����������50�;�0,�:.03�3;1.�,09�ก�����0-'5)��	����9+��:+��(+D��/5.
ก�020�,�0<��20�B1�71�ก�0 �1.��:. D��/5.	�9+��<�:+032�-. 

��F +� ,�ก*02ก@,��03�3	-)� 8 	�9�� �1265+-1�7��3	2:��ก���01���;��<��
=*0�ก�0	
>�ก�����0-'6).- '+	ก��	,5�ก�0���1�ก)+�-<.��5.� 20�B1�71�ก�073	
��/,.4(.
?9�,�+-�)����;�'�0?A9.�6)3<��*9�,�+-�)�����.��ก-1��@ก�0A9.�<��,�+-�)�����:+
20�B1�71�ก�0ก@,�� 6)3<�;�-�;��C��:+73�@ก�0	)�กก�����	'9+�	ก��	,5�5�'	�9+��<
ก�0	)�กก����� 5�'<.��5.� 

����
�����=�����D�E��F��D���/F��ก��ก��������     : -1��:+ 5 �dBD�*' 2564 
����
F��8�=
��ก����� : -1��:+ 25 �dBD�*' 2564 

 ��8�H�I�8�9�=��ก����������ก�������� 

��8�H�9:��ก�� 

� ก�����0-'4;' 

� ก�����0-',�+-�)���� (Fund of Funds) 

�9�=��ก����������ก����� 

ก�����':�=�2��)����/�,�+-�)����<��ก�����0-'5+��
03	�G 	�+� ,�+-� CIS ,�+-�<��ก������:�:	�h (ETF) �:+)����/�;���01���5+�� c �1+-
=)ก ก�����0-'�;1�,�0�'�01��� ,�+-��01;5�	�9+�ก�0)����/��;1�,�0�'�01��� (REITs) ก�����0-'=*0�;0.���9.�H�� ,�+-� private equity 	
>�
5.� =��ก�����73��7�0��
012;1�;+-�ก�0)�����.51.�65+0.��)3 0 ?F�0.��)3 100 <��'()*+��01���;��;��C�<��ก�����0-' AF+�;1�;+-�ก�0)����
<F.���(+ก12��)�����7<��4(.71�ก�0ก�����6)35�'*-�'	,'�3;'ก12;D�-ก�0��/�65+)3<�3 �1.��:.ก�����73)����/�,�+-�)����<��ก�����
5+��
03	�G��+���.�� 2 ก����� =��73)����/�ก�����/�ก�����,�F+�=��	l):+�/�0�2
:21E�:'+	ก��0.��)3 79 <��'()*+��01���;��;��C�<��
ก����� =��': net exposure /�,�+-�)����<��ก�����0-'5+��
03	�G�:+':)1กB�3�1�ก)+�- =��	l):+�/�0�2
:21E�:'+�.��ก-+�0.��)3 80 <��
'()*+��01���;��;��C�<��ก�����0-' 6)3':ก�0)�����:+;+�4)/,.': net exposure �:+	ก:+�-<.��ก12*-�'	;:+��5+��
03	�G=��	l):+�/�0�2
:21E�:'+
�.��ก-+�0.��)3 80 <��'()*+��01���;��;��C�<��ก����� 

�1.��:. ,�+-�)����<��ก�����0-'5+��
03	�G5�'<.��5.��:+ก�������7�0��)���� ��7':ก)���C�6)3,09��=�2��ก�0)�����:+	�.�)����/�ก)�+'
C�0ก�7 (Sector) 6)3,09� ก)�+'C�0ก�7�+�� (Sub sector) ,�F+� c ,09�,)�� Sectors/Sub sectors 6)3,09�	�.�6�-*��ก�0)����6�-*��/�6�-*��
,�F+�,09�4;',)�� 6�-*��ก�0)���� (Thematic Investment) 6)3,09�	�.�)����/�50�;�0���5+��
03	�G�:+	ก: +�-<.��ก126�-=�.'ก�0 
	
):+��6
)� (Trend) <��
1771�5+�� c 	�+� 	G0BHก�7ก�0*.� ��5;�,ก00' 	�*=�=)�: 
1771����;1�*' 	G0BHก�7 ก�0	'9�� D('�01HG�;50� 	
>�5.� 

;+-��:+	,)9� 20�B1�71�ก�0��7)����/�,09�':-.AF+� 50�;�0��� 50�;�0,�:. 50�;�0กF+�,�:.กF+���� 6)3/,09�	���R�ก 6)3/,09�2150	���R�ก�1.�/�

03	�G6)3/,09�5+��
03	�G 0-'?F���7':-.AF+�,)1ก�01����9+�,09��01���;���9+� 6)3/,09�,���ก4)=��-�C:ก�0�9+���+��/���+��,�F+�,09�,)��
��+�� 5�'�:+*�3ก00'ก�0 ก.).5. ,09�;@�1ก���*�3ก00'ก�0 ก.).5. 
03ก�Gก@,�� ,09�	,>���2/,.ก�����)�����.   

�1.��:. ก�������7)����/�;1EE�A9.�<��)+-�,�.� (Derivatives) 	�9+�	��+'
03;��C�D��ก�020�,�0ก�0)���� (Efficient portfolio management) 
6)3/,09�ก�020�,�0*-�'	;:+�� 0-'�1.�ก�������7)����/�;1EE�A9.�<��)+-�,�.� (Derivatives) 	�9+�
.��ก1�*-�'	;:+��7�ก�150�6)ก	
):+�� 
(Hedging) 5�'*-�'	,'�3;';@,012;D�-ก�0��/�65+)3<�3 AF+�<F.���(+ก12��)�����7<��4(.71�ก�0ก�����  
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ก�������7)����,09�':-.AF+�50�;�0�:+':;1EE�A9.�<��)+-�,�.�6R� (Structured Note) 50�;�0,�:.�:+':�1��12*-�'�+�	�9+�?9�5+@ก-+��:+;�'�0?
)�����. (Non-investment grade) 50�;�0,�:.�:+'+�.012ก�071��1��12*-�'�+�	�9+�?9� (Unrated Securities) 6)3,)1ก�01���<��20�B1��:+'+�.
7��3	2:��/�5)��,)1ก�01��� (Unlisted Securities) 0-'?F���7�@C�0ก00'ก�0/,.�9',)1ก�01��� ,09�C�0ก00'ก�0A9.�=��':;1EE�<��*9� 
(Reverse Repo) =��	
>�
5�',)1ก	ก�q��:+;@�1ก���*�3ก00'ก�0 ก.).5. ก@,�� 

ก�������7)����/�,�+-�)����<��ก�����0-',09�ก�����0-'�;1�,�0�'�01��� (ก��1) ,09��01;5�	�9+�ก�0)����/��;1�,�0�'�01��� (REITs) 
,09�ก�����0-'=*0�;0.���9.�H�� (infra) AF+���(+D��/5.ก�071�ก�0<��20�B1�71�ก�0 /�;1�;+-�'+	ก��0.��)3 100 <��'()*+��01���;��;��C�<��
ก����� �ก	-.�ก0�:�:+ก�����
)�����	
>�ก�����0-'�;1�,�0�'�01��� (ก��1) 6)3ก�����0-'=*0�;0.���9.�H�� (infra) )����;(�;���.'+	ก�� 1 
/� 3 <��7@�-�,�+-�)�����1.�,'�<��ก�����
)����� =��ก�0)����/�,�+-�)�����1�ก)+�-5.����(+D��/5.ก0�2�=�2��ก�0)����<��
ก�����AF+�	
>�
5�',)1ก	ก�q�	�9+��<�:+;@�1ก���*�3ก00'ก�0 ก.).5.ก@,�� �1.��:. ก�����
)�����'+;�'�0?)�����.��ก)12/�ก�����
5.����(circle investment) 6)3ก�����
)�����'+;�'�0?)����5+�/�ก������9+�D��/5. 2)7.	�:�-ก1��:ก (cascade investment) 

20�B1�71�ก�0<�;�-�;��C�	
):+��6
)�
03	D�6)3)1กB�3��	GB<��ก�����0-'/����*5	
>�ก�����0-'h:�	��0� (Feeder Fund) ,09�
ก�����0-'�:+':ก�0)����=��50�/�50�;�0 6)3/,09�,)1ก�01���5+��
03	�G ,09�;�'�0?ก)12'�	
>�ก�����0-',�+-�)���� (Fund of Funds) 
�. =��'+�@/,.03�12*-�'	;: +��<��ก�0)���� (risk spectrum) 	�� +'<F .� �1 .��: . /,.	
>�
5�'��)�����7<��4( .71�ก�0ก�����AF +�<F .���( +ก12
;?��ก�0��5)�� =��	
>�
	�9+�
03=����;(�;��<��4(.?9�,�+-�)���� 

J�D�=I���
J�������F8���F�ก��������� 

� 4(.)����':=�ก�;�:+73�.012ก@07�ก'()*+�,�+-�)�����:+	��+'<F.�7�ก4)5�26���:+ก�����73�.0127�ก;+-�5+��<��0�*�,)1ก�01��� 	���
1�4) (?.�':)  
 
�8��=:�����
�����ก����� 

IJ�H��I���D<I���:�����
�����ก�������� 
 

 

��กA�8�
�<:�>���ก�������� 

Q: ก���������
���L�ก���������
�
ก��ก<�����8�H����J������� �����
ก��I=�	��������������������� ������ 

A: ก������:.	
>�ก�����0-';@,0124(.)�����1+-
 6)3'+':ก�062+�����<��,�+-�)���� 

Q: ก���������
��
F<����������9:��ก����������E� 

A: 5,000 ).��2�� 
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Q: ก���������
�����8���
F8��L��������ก�<���=�����������กA�8E�I�8J�������:�������E��8�8�������E� 

A: 	,'�3;@,0124(.)�����:+��'012*-�'	;:+��7�กก�0)�����./�03�12
��ก)��*+��<.��;(� 4)5�26���:+ก�����73�.012;+-�/,E+73'�7�ก
ก@07�ก;+-�5+��<��0�*�,)1ก�01��� 	���
1�4) (?.�':) 6)3/,09���ก	2:.�012 

Q: ��FF��E��
�
J�ก�8�=�����
����<:�>D�������������J������� 

A: 
1771��:+':4)ก03�2�:+;@*1E �.6ก+ 
- *-�'41�4-�<��0�*�,)1ก�01���50�;�0���6)3;1EE�A9.�<��)+-�,�.��:+ก�����)������(+ 
- ก�0	
):+��6
)�<���150���ก	2:.���7':4)ก03�25+�ก�0	*)9+��,-<��'()*+�,�+-�)���� 

    - ก�04���1��@03,�:.<��4(.��ก50�;�0/�50�;�06,+�,�:. 

Q: ก���������
���L�ก���������
�
J����8ก�����������������L�ก���������
�������F8:���:�������D�������� ������ 

A: ก�����0-'�:.'+':4(.
03ก1�	���)����,09�*�.'*0��	���5.� 

Q: ก���������
��
��=�8�8����=�>	
������ 

A: -1��:+;�.�;��0�221E�: : 	�9��	'B��� 

Q:   ก��������ก<�����D�����ก�������E���>>�N��������������
������
��DO���8��:�������:�����
������D������
�

��กA�8�����>>�N�������������IP���������� 

 A:    ก�����0-')����,09�':-.AF+�;1EE�A9.�<��)+-�,�.��:+'��.':-15?�
03;�*�	�9+�)�*-�'	;:+��=��7@ก1� net exposure �:+	ก��7�กก�0)����/� 
derivatives '+	ก�� 100% <��'()*+��01���;��;��C�<��ก����� 6)3)����,09�':-.AF+�50�;�0�:+':)1กB�3<��;1EE�A9.�<��)+-�,�.�6R�/�
�150�;+-�'+	ก��5�'�:+
03ก�G;@�1ก���*�3ก00'ก�0 ก.).5. ก@,�� 

Q:    J�ก�8�=����=�
��ก�
���F�กก�������E���>>�N��������������
������
��DO���8��:�������:�����
������D������
�

��กA�8�����>>�N�������������IP�D�������������ก����������L������� 

A:   ก�0)����,09�':-.AF+�;1EE�A9.�<��)+-�,�.��:+'��.':-15?�
03;�*�	�9+�)�*-�'	;:+��,09�50�;�0�:+':)1กB�3<��;1EE�A9.�<��)+-�,�.�6R� 
,�ก0�*�,)1ก�01����.�����':*-�'41�4-�'�ก ก�0<�����73'+	ก��'()*+��01���;��;��C��1.�,'�<��ก�����=��*).��*)F�ก12ก�0)����/�
,)1ก�01���70�� 

Q:  ก��������D����8��Q�
ก����������������	�� Global Thematic Trigger 2 ������
�9�=��ก������� ��FF��:�����
���

�<:�> I�8J�ก���<������������� 

A:    	�9+��7�กก�����	
����������� Global Thematic Trigger 2 ':ก�0)����/�,�+-�)����<��ก�����5+��
03	�Gก�����/�ก�����,�F+�
	ก��ก-+�0.��)3 20 <��'()*+��01���;��;��C�<��ก����� =��':0��)3	�:��	ก:+�-ก12)1กB�3�:+;@*1E<��ก������1��:. 

�������8�<:�>���ก����� iShares U.S. Infrastructure ETF 

�9�=��ก������� ก�����'�+�;0.��4)5�26��/,./ก).	*:��ก124)5�26�� NYSE FactSet U.S. Infrastructure 
Index AF+�	
>��1��:�:+':;+-�
03ก�2*9�,)1ก�01���/�;,01Hv �:+C�0ก�7�.012
03=����7�กก�0
	5�2=5<��ก�7ก00'=*0�;0.���9.�H��D��/�
03	�G 

���F��D���ก����� 04 ก�'D��1�C� 2561 

��8��Q�
F��D��� ;,01H�	'0�ก� 

����ก����� '+ก@,������=*0�ก�0 

�ก������ ��))�0�;,01Hv 

Fund Bloomberg Ticker IFRA 
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��	�
������� (Index) NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index 

=��A��F��ก�� iShares by BlackRock 

��L=�ND� (website) https://www.ishares.com/us/products/294315/ishares-u-s-infrastructure-etf 

Expense Ratio 0.30% <��'()*+��01���;��;��C�<��ก����� 

:�����
�����ก�����D����8��Q 

- Market Risk x *-�'	;: +��7�ก*-�'41�4-�<��5)�� 6�-=�.'6)3;D��5)����7
01251-	�� +'<F .�,09�)�)�/�;D�-3	G0BHก�7�:+
	
):+��6
)�
 

- Equity Investing Risk x *-�'	;:+��7�ก*-�'41�4-�<��'()*+�50�;�0��� 4)ก�0�@	������50�;�0�����7
012<F.�<F.�,09�)� =��'()*+�
,)1ก�01�����7
01251-)�)��.7�ก,)��
1771��:+��7'�7�ก4(.��ก,)1ก�01���0��/�0��,�F+� /,09���7
01251-)��1.���5;�,ก00',09�
D��0-'5)�� 

- Infrastructure Industry Risk x ก�����':ก�0)����622ก037�ก51-/���5;�,ก00'=*0�;0.���9.�H�� 	'9+�':
1771��1.�D��/�6)3D����ก�:+
;+�ก03�25+���5;�,ก00'ก)�+'�:. ก�������7�.0124)ก03�2'�กก-+�ก������:+':ก�0ก037��*-�'	;:+��/�,)�ก,)����5;�,ก00' 

J�ก���<��������
J�������ก����� 

           4)ก�0�@	������<��ก����� iShares U.S. Infrastructure ETF 	'9+�	
0:�2	�:�2ก120�*�5)�� (Market Price) 6)351-�:.-1� (Benchmark) 
6;���.�1�5+�
�:.  

 
,'��	,5� :  

(1) �:+'�: 	�ก;�0 fund fact sheet <�� iShares U.S. Infrastructure ETF <.�'() � -1��:+ 31 ':��*' 2565 
  (2) 4)5�26��/���:5 / 4)ก�0	
0:�2	�:�24)ก�0�@	�������:+	ก:+�-<.��ก124)�5D1�q�/�5)����� '��.	
>�;�+��9��1�?F� 4)5�26��/����*5 
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Q:     :���J��J�����J�ก���<����������ก��������D����8��Q������L������� 

A:       7�ก4)ก�0�@	������<��ก�����<.��5.� 	'9+�	
0:�2	�:�2ก1251-�:.-1� (Benchmark) ��7��7�0���.7�ก*-�'41�4-�/*-�'	*)9+��,-
<��0�*�,09�'()*+�,�+-�)����/��+-�03�3	-)��:+4+��'��.5�'0(
 (ก0�h) �1��:. 

ก��]I���ก���:����������:�������������ก����� iShares U.S. Infrastructure ETF  

 
,'��	,5� : (1)  �:+'� Bloomberg 51.�65+-1��:+ 5 	'B��� 2561 x 29 	'B��� 2565 

     (2) 4)5�26��/���:5 / 4)ก�0	
0:�2	�:�24)ก�0�@	�������:+	ก:+�-<.��ก124)�5D1�q�/�5)����� '��.	
>�;�+��9��1�?F� 
4)5�26��/����*5 

ก��]I���J�D�=I�������������ก����� iShares U.S. Infrastructure ETF 
���
�=��
�=ก�=��	�
 NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index 

 
,'��	,5� : (1)  �:+'� Bloomberg 51.�65+-1��:+ 5 	'B��� 2561 x 29 	'B��� 2565 

     (2) 4)5�26��/���:5 / 4)ก�0	
0:�2	�:�24)ก�0�@	�������:+	ก:+�-<.��ก124)�5D1�q�/�5)����� '��.	
>�;�+��9��1�?F� 
4)5�26��/����*5 
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���ก<���E�ก��N������I�89����������� 

Q: ก���������
��
�� 
̀ก�����I�8��=N���:����������������� 

A: ก�����N������������ 

4(.)����;1+�A9.�,�+-�)����'+�.��ก-+� 1,000 2�� =���@7@�-�	����:+;1+�A9.�,�+-�)����,�0�.-�0�*�<��,�+-�)���� ('()*+�,�+-�)���� 
2-ก�.-�*+�C00'	�:�'ก�0<��,�+-�)���� (?.�':) 6)3D�B:'()*+�	��+' *+�/�.7+��/�ก�0A9.�,09�<��,)1ก�01��� (?.�':)) �ก51-��+�� 	�+� 
,�ก4(.)����;1+�A9.�,�+-�)����/��+-�	-)�	;��<��,�+-�)����*01.�60ก 6)3*+�C00'	�:�';@,012ก�0;1+�A9.�,�+-�)����;@,012�+-�ก�0
	;��<��*01.�60ก 	�+�ก120.��)3 0.535 <��'()*+�,�+-�)���� (0-'D�B:'()*+�	��+') 0�*�	;��<��,�+-�)����*01.�60ก	�+�ก12 10.0535 
2��5+�,�+-�  =��,�ก4(.)����;1+�A9.�,�+-�)����	�+�ก12 1,000 2�� /��+-�ก�0	;��<��*01.�60ก�1�ก)+�-  4(.)����73�.0127@�-�,�+-�
)����	�+�ก12 99.4678 ,�+-� (1,000/10.0535) 4(.)����;�'�0?;1+�A9.�,�+-�)�����. �1��:. 

4(.)����;�'�0?;1+�A9.�,�+-�)�����. y��ก-1��@ก�0A9.�<��,�+-�)����*{ �.�:+ : 
� C��*�0��������� 7@ก1� (',���) 4(.)����;�'�0?;1+�A9.�,�+-�)�����.�:+ 

o C��*�0��������� 7@ก1� (',���) 6)3;@�1ก���;�<���ก6,+� 	-)�	
���@ก�0 - 15.30 �. 
o 20�ก�0C��*�0������	5�0�	�>5 SCB EASY FUND D��/5. SCB EASY NET www.scbeasy.com 6)3���6���)�	*�1+� SCB  

EASY APP 	-)�	0�+'/,.20�ก�0 - 16.00 �. 
� 2)7. ��������� =�0. 0-2777-7777 ก� 0 ก� 6 	-)�	
���@ก�0 x 15.30 �. 
� 4(.;�12;���ก�0<��,09�012A9.�*9�,�+-�)����5�'�:+20�B1�71�ก�0ก@,�� 

��F+� 20�B1�71�ก�0��7��7�0��65+�51.�4(.;�12;���ก�0<��,09�012A9.�*9�0���9+�	��+'	5�',09�	
):+��6
)��./�D��,)1�  
(������� *
����ก����������
������������ ������ 
������������������ �
����ก����ก�����!��"��#�$ก� %�&/����
����ก����
ก��������ก %�&/����
����ก���������&��(���ก��������ก����� %�&/������&��(����ก���
����ก�!ก������ ���������!��"��#�$ก�
��&ก(ก���$�)�������) 

  ก��	<�8����:�N������������ 

� ก0�:4(.)�����@0��ก�04+��C��*�0��������� 7@ก1� (',���) 6)3�+������:+C��*�0ก@,��  
� �@03	
>�	�>* ,09��0�h5�)�-1��:+	�:�-ก12-1��:+;1+�A9.�,�+-�)����6)3<:�*0+�'	l��3;1+�7+��/���'  
yC��*�0��������� 7@ก1� (',���) 	�9+�ก�����	
��<��20�B1�,)1ก�01���71�ก�0ก����� ��������� 7@ก1�{ 

� ก0�:4(.)�����@0��ก�04+��20�B1�71�ก�0 ,09�4(.;�12;���ก�0<��,09�012A9.�*9�,�+-�)����0���9+��:+�.012ก�065+�51.� 
� �@	�>*,09�	���;�	<.� y21E�:A9.�ก����� 2)7.��������� 7@ก1�{ =��':0��)3	�:��C��*�0�1�5+�
�:. 

                                   `��:�� ����
=�>	
 

C��*�0��������� 7@ก1� (',���) 049-3-13640-2 

C��*�0ก;�ก0�� 7@ก1� (',���) 745-1-03912-6 

C��*�0ก0��	�� 7@ก1� (',���) 129-3-16151-7 

C��*�0�,�0��C���5 7@ก1� (',���) 001-1-53394-0 

C��*�0ก0��G0:���C�� 7@ก1� (',���) 777-0-05844-9 

C��*�0 �(=�2: 7@ก1� (',���) 739-3-63018-7 

C��*�0ก0���� 7@ก1� (',���) 039-6-03709-7 

C��*�0A�5:.62�ก� 
03	�G��  080-0-35101-4 
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                                   `��:�� ����
=�>	
 

C��*�0��';�� 000-0-43238-5 

C��*�0��;=ก. 7@ก1� (',���) 0001-114-005054-9 

C��*�0	ก:�05���*�� 7@ก1� (',���) 10-0000227-0 

C��*�06)��� 6���� 	|.�;� 7@ก1� (',���) 889-100822-9 

C��*�0�A:2:A: (��) 7@ก1� (',���) 101-1-00545-8 

C��*�0|+��ก�6)3	A:+��|.62�ก�.�*�0�
�	0�1+� 7@ก1� 014-7-67600-1 

C��*�0 A:�	�>'2: �� 80-0026905-7 

�� 
̀ก����=N���:�� 

ก0�:012A9.�*9�,�+-�)���� 622�15=�'15� 

20�B1�71�ก�073�@	���ก�0012A9.�*9�,�+-�)����=���15=�'15� =��?9�-+�4(.?9�,�+-�)�����.5ก)�;1+�<��*9�,�+-�)����6)3�����'/,.
20�B1�71�ก�0012A9.�*9�,�+-�)����=���15=�'15� 	'9+�	ก��	,5�ก�0���1�5+�
�:. 6).-65+ก0�:  

*01.��:+ 1 ก0�: � -1��@ก�0/�ก>5�'	'9+�'()*+�,�+-�)����':'()*+�'�กก-+�,09�	�+�ก12 10.40 2��5+�,�+-� 6)3�01���;��<��ก�����	
>�
	���;� 6)3/,09�	���R�ก 6)3/,09��01���;���9+�/��:+	�:�2	�+�	���;�2��;+-�,09��1.�,'� 6)3;�'�0?012A9.�*9��15=�'15��./��150�'+
�.��ก-+�0.��)3 4.00 <��'()*+��:+50�-. (10 2��) ,09�	�+�ก12 0.40 2��5+�,�+-�   

�1.��:. 20�B1�71�ก�073012A9.�*9�,�+-�)����/,.ก124(.?9�,�+-�)����D��/� 5 -1��@ก�0�1265+-1��:+	ก��	,5�ก�0���1�ก)+�- 6)373�@03	���
*+�012A9.�*9�,�+-�)����=���15=�'15�D��/� 5 -1��@ก�0�1265+-1��@ก�0012A9.�*9�,�+-�)����=���15=�'15� =��20�B1�71�ก�0<�;�-�
;��C��@	���
)����5+��1�ก�����	
�����������50�;�0,�:.03�3;1.�,09�ก�����0-'5)��	����9+��:+��(+D��/5.ก�020�,�0<��20�B1�
71�ก�0 �1.��:. D��/5.	�9+��<�:+032�-. 

20�B1�71�ก�0<�;�-�;��C��:+73012A9.�*9�,�+-�)����=���15=�'15�	'9+�'()*+�,�+-�)����':'()*+�'�กก-+�,09�	�+�ก12 10.40 2��5+�,�+-� 
	�:��*01.�	�:�-�1265+-1�7��3	2:��ก���01���;��<��=*0�ก�0	
>�ก�����0-' 

*01.��:+ 2 ก0�:	<.�	�9+��<ก�0	)�กก����� �1��:.  

(1) � -1��@ก�0/�ก>5�'	'9+�'()*+�,�+-�)����':'()*+�'�กก-+�,09�	�+�ก12 10.82 2��5+�,�+-� 6)3 

(2) ;�'�0?012A9.�*9�=���15=�'15��.'+5+@ก-+� 10.80 2��5+�,�+-� 6)3 

(3) �01���;��<��ก�����	
>�	���;� 6)3/,09�	���R�ก 6)3/,09��01���;���9+�/��:+	�:�2	�+�	���;�2��;+-�,09��1.�,'� 

�1.��:. 	'9+�	ก��	,5�ก�0���1�ก)+�- 20�B1�71�ก�073��7�0��012A9.�*9�,�+-�)����=���15=�'15�/��150�'+5+@ก-+� 10.80 2��5+�,�+-� =��
73012A9.�*9�,�+-�)�����:+	,)9���(+�1.�,'�<��4(.?9�,�+-�)����D��/� 5 -1��@ก�0�1265+-1��:+	ก��	,5�ก�0���1�ก)+�- 6)373�@03	���*+�
012A9.�*9�,�+-�)����=���15=�'15�D��/� 5 -1��@ก�0�1265+-1��@ก�0012A9.�*9�,�+-�)����=���15=�'15� =��20�B1�71�ก�0<�;�-�;��C�
�@	���
)����5+��1�ก�����	
�����������50�;�0,�:.03�3;1.�,09�ก�����0-'5)��	����9+��:+��(+D��/5.ก�020�,�0<��20�B1�71�ก�0 
�1.��:. D��/5.	�9+��<�:+032�-. 
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ก0�:012A9.�*9�,�+-�)����622��)�����7<��4(.)���� 
20�B1�71�ก�073	
��012A9.�*9�,�+-�)�����.��ก-1��@ก�0A9.�<��,�+-�)����5�'�:+20�B1�71�ก�0ก@,�� ,�กก������:.'+;�'�0?	)�ก
ก�����5�'	�9+��<�:+032�-. =��	0�+'51.�65+-1��@ก�0?1�7�ก 8 	�9�� �1265+-1�7��3	2:��ก���01���;��	
>�ก����� 
20�B1�71�ก�0	
��012*@;1+�<��*9�,�+-�)������ก-1��@ก�0A9.�<��,�+-�)���� 51.�65+	-)�	
���@ก�07�?F�	-)��:+20�B1�71�ก�0ก@,�� 4(.
?9�,�+-�)����;�'�0?�@ก�0<��*9� =��':'()*+�<1.�5+@/�ก�0<��*9� 1,000 2�� 6)3'()*+�<1.�5+@*�	,)9�/�21E�: 1,000 2�� �1.��:. 
20�B1�71�ก�073�@03	���*9�/,.4(.)����D��/� 5 -1��@ก�0�1265+-1�012A9.�*9�,�+-�)����<��-1��@ก�0012A9.�*9�,�+-�)����=��'�/,.�12
0-'-1�,����@ก�0<��4(.
03ก�2C�0ก�7ก�071�ก�0ก�����5+��
03	�G�:+':)1กB�3/��@���	�:�-ก12C�0ก�7ก�071�ก�0ก�����5+��
03	�G 
6)34(.
03ก�2C�0ก�7�:+	ก:+�-<.��/�5+��
03	�GAF+�73;+�4)
03�25+�ก�0�@030�*�  

/�ก0�:�:+20�B1�71�ก�0ก�����0-'�1�'+;�'�0?�@03*+�<��*9�5�'ก@,��	-)��1�ก)+�- 	�9+��7�ก7@	
>�5.��/�.03�3	-)�/�ก�0
*@�-�'()*+��01���;��;��C� '()*+�,�+-�)���� 0�*�<��,�+-�)���� ,09�0�*�012A9.�*9�,�+-�)���� 5�'�:+;'�*'ก@,��=���.012
*-�'	,>���27�ก;@�1ก���*�3ก00'ก�0 ก.).5. /,.20�B1�71�ก�0ก�����0-'�@03*+�<��*9�,�+-�)����D��/� 5 -1��@ก�0�1265+
-1��:+	;0>7;�.�ก�0*@�-��1�ก)+�- 

�1.��:. 20�B1�71�ก�073
03ก�G-1�,����1�ก)+�-/,.�0�24+�����	->2A5�20�B1�71�ก�0 6)3	->2A5�<��4(.;�12;���ก�0<��,09�012A9.�*9�
,�+-�)���� (?.�':) =��ก�0=��	<.�21E�:C��*�0 ,09���ก	
>�	�>*<:�*0+�';1+�7+���9+�4(.)���� 5�'�:+4(.)�����.67.�*-�'
03;�*�-. 
4(.)����;�'�0?;1+�<��,�+-�)�����.��ก-1��@ก�0A9.�<��,�+-�)����* �.�:+  : 
� 2)7. ��������� 7@ก1� =�0. 0-2777-7777 ก� 0 ก� 6 	-)�	
���@ก�0 x 15.30 �. 
�     C��*�0��������� 7@ก1� (',���) 4(.)����;�'�0?;1+�<��,�+-�)�����.�:+ 

o  C��*�0��������� 7@ก1� (',���)  =�0.  0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900, 
 0-2544-3907, 0-2544-3909, 0-2544-3941, 0-2544-3998  

6)3	l��3�+������:+C��*�0ก@,�� 	-)�	
���@ก�0 - 15.30 �.  
o 20�ก�0C��*�0������	5�0�	�>5 SCB EASY FUND D��/5. SCB EASY NET www.scbeasy.com  
	-)�	0�+'/,.20�ก�0 x 16.00 �. 

� 4(.;�12;���ก�0<��,09�012A9.�*9��:+�.012ก�065+�51.�7�ก20�B1�71�ก�0 
��F+� 20�B1�71�ก�0��7��7�0��65+�51.�4(.;�12;���ก�0<��,09�012A9.�*9�0���9+�	��+'	5�',09�	
):+��6
)��./�D��,)1� 
(������� *
����ก����������
������������ ������ 
������������������ �
����ก����ก�����!��"��#�$ก� %�&/����
����ก�
���ก��������ก %�&/����
����ก���������&��(���ก��������ก����� %�&/������&��(����ก���
����ก�!ก������ ���������!��"��
#�$ก���&ก(ก���$�)�������) 

Q: ก��
E��
 +=��A��F��ก��ก��������������� �̀�������������� 

A: 20�B1�71�ก�0 6)3/,09�4(.�:+�.012'�2,'��7�ก20�B1�71�ก�0 ':;��C�
_�	;C 6)3/,09� 03�12 6)3/,09� �ก	)�กก�0�@C�0ก00'<��4(.?9�
,�+-�)�����1.�,'�,09�2��;+-��.5�'�:+	,>�;'*-0 =��'+7@	
>�5.��67.�/,.4(.?9�,�+-�)�����0�2)+-�,�.� /�ก0�:�:+	ก��	,5�ก�0��/�
	,5�ก�0��,�F+�,09�,)��	,5�ก�0���1�5+�
�:.  

(ก)  4(.;1+�A9.�,�+-�)����ก0�ก0��)3	�:��/�/2*@<�/�.20�ก�0ก����� 6)3/,09� /2;1+�A9.�,�+-�)���� 6)3/,09� 622h�0�'6;��5�<��
4(.;1+�A9.�,�+-�)���� 6)3/,09� 	�ก;�0�9+�/�5�'�:+20�B1�71�ก�0ก@,�� '+*02?.-�	�:����;@,012ก�0
_�215�5�'ก`,'��-+��.-�
ก�0
.��ก1�6)3
0�2
0�'ก�0h�ก	��� 6)3/,09� 4(.;1+�A9.�,�+-�)����'+�9+�	�ก;�0,09�,)1กH��/�c AF+�':0��)3	�:��5�'�:+20�B1�
71�ก�0ก@,��  

(<)  20�B1�71�ก�0	,>�-+�ก�0;1+�A9.�,�+-�)�����1�ก)+�-��7':)1กB�3	
>�ก�0ก03�@*-�'4��5�'ก`,'��-+��.-�ก�0
.��ก1�6)3

0�2
0�'ก�0h�ก	��� 6)3/,09� /�.	
>��+�����/�ก�0h�ก	��� 6)3/,09� /�.	
>��+�����/�ก�0;�12;������ก�0	���6ก+ก�0ก+�
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ก�00.��5�'ก`,'��-+��.-�ก�0
.��ก1�6)3
0�2
0�'ก�0h�ก	��� ,09���7':)1กB�3	
>�ก�0,):ก	):+��ก`,'��,09�<1�6�.�5+�
ก`,'��5+��c  

(*)  20�B1�71�ก�0	,>�-+� ก�0;1+�A9.�,�+-�)�����1�ก)+�-��7':4)ก03�25+�ก�0)����<��ก�����0-' 4(.;1+�A9.�,�+-�)����0���9+� ,09�
*-�'�+�	�9+�?9�,09�D��)1กB��<��C�0ก�771�ก�0)���� ,09��9+�	;:��<��20�B1�71�ก�0  

(�) 20�B1�71�ก�0<�;�-�;��C�
_�	;C�:+73	;��<��,�+-�)����<��ก�����/,.6ก+4(.)�����:+	
>�2�**)C00'��51.�65+ 2 *�<F.�
65+'+    
	ก�� 4 *� ?9�,�+-�)����0+-'ก1� 6)3
0�ก_-+�4(.)����2��*�,09��1.�,'�	;:��:-�5 

(7) 	�9+�
03=����;(�;��<��ก�020�,�071�ก�0ก����� ก�0	;��<��,�+-�)����<��ก�����,09�ก�0;12	
):+��,�+-�)����<��ก�����
/,.��(+/���)�����7<��20�B1�71�ก�065+	�:��4(.	�:�- =��20�B1�71�ก�0<�;�-�;��C��:+73012,09�
_�	;C�:+73	;��<��,�+-�)����<��
ก�����,09�ก�0;12	
):+��,�+-�)����<��ก�����/,.6ก+2�**)/�ก>�. =��2�**)�:+20�B1�71�ก�0':-15?�
03;�*��:+73'+	;��<��
,�+-�)����<��ก�����,09�'+;12	
):+��,�+-�)����<��ก�����/,.�1.� 0-'?F�65+'+7@ก1�	�:�� �)	'9��;,01H�	'0�ก� 4(.�:+':?�+�H��
��(+/�;,01H�	'0�ก� 2�**)AF+�
ก5�':?�+��:+��(+/�;,01H�	'0�ก� 0-'?F�ก���01���;��<��2�**)�1�ก)+�- 6)320�B1�,09�,.��,�.�;+-�AF+�
71�/,.':<F.�6)3�@	���ก�7ก00'/�;,01H�	'0�ก�  

(l)  20�B1�71�ก�0<�;�-�;��C�
_�	;C*@;1+�A9 .�,�+-�)����<��4(.)���� ,�กก�0;1 +�A9 .��1�ก)+�-<1�ก12,)1ก	ก�q�<��;@�1ก���
*�3ก00'ก�0 ก.).5. ,09� ':4)ก03�25+�ก�020�,�071�ก�0ก����� ,09��@/,.	ก��*-�'	;:+�����ก`,'��,09�5+��9+�	;:��<��
20�B1�71�ก�0,09�ก����� =��20�B1�71�ก�073*@�F�?F�
03=����<��4(.?9�,�+-�)����	
>�;@*1E 

Q: ก���������
��
���ก<����ก
��ก�=ก�������ก<�������	<�8:����:����������� ก���������������=N���:�����������
D��:<����
��=���I��� I�8ก��������=:<���N����������:����������� ��������� 

A: ก�������ก<���ก��	<�8����:����:�����������:��IกJ��O����������� 

20�B1�71�ก�073	)9+��ก@,��ก�0�@03	���*+�<��*9�,�+-�)����6ก+4(.?9�,�+-�)�����:+':*@;1+�<��*9�,�+-�)����<��ก�����	
��-.6).-
�. 	l��3/�ก0�:�:+ก@,��-. AF+�5.��'+	ก��ก-+�ก0�:�1�5+�
�:.  

(1) 20�B1�71�ก�0��7�0��6).- ':*-�'	�9+�=��;�70�56)3;'	,5�;'4)-+�	
>�ก0�:�:+	<.�	,5�/�	,5�,�F+��1��:. =���.012*-�'	,>���2<��
4(.�(6)4)
03=����6).-  

(ก) ':	,5�7@	
>��@/,.'+;�'�0?7@,�+�� 7+��=�� ,)1ก�01���,09��01���;��<��ก�����0-'	
���.��+��;'	,5�;'4)  

(<) ':	,5��:+�@/,.ก�����0-''+�.012�@03	���7�ก,)1ก�01���,09��01���;���:+)����-.5�'ก@,��	-)�
ก5� AF+�	,5��1�ก)+�-��(+��ก	,�9�
ก�0*-2*�'<��20�B1�71�ก�0  

(2) 4(.?9�,�+-�)����':*@;1+�<��*9�,�+-�)����ก+��,09�/��+-�03�3	-)��:+20�B1�71�ก�0�2-+�0�*�012A9.�*9�,�+-�)����<��ก�����0-'
	
��'+?(ก5.��=��':'()*+�51.�65+ 1 ;5��*�<F.�
 6)3*��	
>��150�51.�65+0.��)3 0.5 <��'()*+�,09�0�*��:+?(ก5.�� 6)34(.�(6)4)
03=����
�1�'+�.0120��<.�'()/�0�����ก�06ก.<0�*��.��,)1�6)30�����ก�0��	��0�*� 

�1.��:. ก�0	)9+��ก@,���@03	���*+�<��*9�<.��5.� 20�B1�71�ก�073�@	���ก�05�'�:+032�/�0��)3	�:��=*0�ก�06)3,)1ก	ก�q��:+
;@�1ก���*�3ก00'ก�0 ก.).5. ก@,�� 

ก���������������=N���:����������=���
�����������D����� 

20�B1�71�ก�073'+<��,09�'+012A9.�*9�,�+-�)���� 5�'*@;1+�A9.�,09�*@;1+�<��*9�,�+-�)�����:+�.012-.6).-,09�73,���012*@;1+�A9.�,09�
*@;1+�<��*9�,�+-�)�����. 	l��3/�ก0�:�:+ก@,��-. AF+�'+	ก��ก-+�ก0�:�1�5+�
�:.  

(1) 5)��,)1ก�01���'+;�'�0?	
���@ก�0A9.�<���.5�'
ก5�  
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(2) 20�B1�71�ก�0��7�0��6).- ':*-�'	�9+�=��;�70�56)3;'	,5�;'4)-+�	
>�ก0�:�1��:. =���.012*-�'	,>���2<��4(.�(6)4)
03=����
6).- AF+�/,.ก03�@�.'+	ก�� 1 -1��@ก�0  	-.�65+73�.012ก�04+��41�	-)��1�ก)+�-7�ก;@�1ก���*�3ก00'ก�0 ก.).5. 

(ก) ':	,5�7@	
>��@/,.'+;�'�0?7@,�+�� 7+�� =��,)1ก�01���,09��01���;��<��ก�����	
���.��+��;'	,5�;'4)  

(<) '+;�'�0?*@�-�'()*+��01���;��<��ก�����	
���.��+��	
>�C00'6)3	,'�3;'   

(*) ':	,5�7@	
>��9+�/�	�9+�*�.'*0��
03=����<��4(.?9�,�+-�)����  

(3) ก�����0-'�.)����/�,)1ก�01���,09��01���;��/�5+��
03	�G 6)3':	,5�ก�0���1�5+�
�:.	ก��<F.� AF+�ก+�/,.	ก��4)ก03�25+�ก�����
0-'�1�ก)+�-��+��':�1�;@*1E  

(ก) 5)��A9.�<��,)1ก�01����:+ก�����0-')����'+;�'�0?	
���@ก�0A9.�<���.5�'
ก5� �1.��:. 	l��3/�ก0�:�:+ก�����0-'�.)����/�
,)1ก�01����:+A9.�<��/�5)��A9.�<��,)1ก�01���6,+��1.�	ก��ก-+�0.��)3 10 <��'()*+��01���;��<��ก�����0-'  

(<) ':	,5�ก�0���:+�@/,.'+;�'�0?6)ก	
):+��	���50�5+��
03	�G�.��+��	;0: 6)3�@/,.'+;�'�0?=��	�����ก7�ก
03	�G,09�012=��
	���7�ก5+��
03	�G�.5�'
ก5� ,09�  

(*) ':	,5��:+�@/,.ก�����0-''+�.012�@03	���7�ก,)1ก�01���,09��01���;���:+)����-.5�'ก@,��	-)�
ก5� AF+�	,5��1�ก)+�-��(+	,�9�ก�0
*-2*�'<��20�B1�71�ก�06)34(.�(6)4)
03=����	,>���2�.-�6).-  

(4) 	
>�ก�0'+<��,�+-�)����5�'*@;1+�A9.�,�+-�)�����:+012-.6).- ,09�	
>�ก�0,���012*@;1+�A9.�,�+-�)���� 6ก+4(.)����	l��30�� 
	�9+��7�ก
0�ก_<.�	�>770�� �1��:.  

(ก) 20�B1�71�ก�0':	,5��1�*-0;�;1�-+�4(.)����0���1.�c':;+-�	ก:+�-<.��ก12ก�0ก03�@��+��/���+��,�F+��1��:.  

1. ก�0ก03�@�:+	
>�*-�'4��'()H��,09�*-�'4��H��h�ก	���5�'ก`,'�� 	ก:+�-ก12 ก�0
.��ก1�6)3
0�2
0�'ก�0h�ก	��� '+-+�73
	
>�ก`,'����,09�ก`,'��5+��
03	�G  

2. ก�0/,.ก�0;�12;������ก�0	���6ก+ก�0ก+�ก�00.��   

3. ก�0ก03�@�:+	
>�ก�0
_�215�5�'*@;1+�	ก:+�-ก12ก�0�F�,09����1��01���;��=��2�**)4(.':�@��75�'ก`,'��  

(<) 20�B1�71�ก�0'+;�'�0?�@	���ก�00(.71ก)(ก*.� 6)350-7;�2	�9+��0�2<.�	�>770��	ก:+�-ก12)(ก*.��./�;�03;@*1E 

(5) ��(+/�03,-+���@	���ก�0	
):+��/,.20�B1�71�ก�0ก�����0-'0���9+�	<.�20�,�071�ก�0ก�����0-'D��/5.ก�071�ก�0<��5��1�
	�9+��'�7�กก�0�:+20�B1�71�ก�0ก�����0-'0��	��''+;�'�0?�@0�*-�'	�:����<��	���ก������.5�'
03ก�G*�3ก00'ก�0ก@ก12
,)1ก�01���6)35)��,)1ก�01���-+��.-�ก�0�@0�	���ก�����<��4(.
03ก�2C�0ก�7ก�071�ก�0ก�����0-' ก�071�ก�0ก�����;+-�2�**) ก�0
	
>����,�.�A9.�<��,)1ก�01���6)3ก�0*.�,)1ก�01���6)3ก�071�7@,�+��,)1ก�01����:+	
>�,�+-�)����6)3ก�0	
>�4(.71�ก�0	������
;1EE�A9.�<��)+-�,�.�AF+�/,.ก03�@�.'+	ก�� 3 -1��@ก�0 

(6)  ��(+/�03,-+���@	���ก�0	�9+�	)�กก�����0-' �:+032�-./�<.�4(ก�1�<.� 22.1.1 (4) 

�1.��:. ก�0'+<��,09�'+012A9.�*9�,09�'+;12	
):+��,�+-�)����5�';1+�<.��5.� 20�B1�71�ก�073�@	���ก�05�'�:+032�/�0��)3	�:��
=*0�ก�06)3,)1ก	ก�q��:+;@�1ก���*�3ก00'ก�0 ก.).5. ก@,�� 
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ก��������=:<���N����������:����������� 

	�9+�*�.'*0��
03=����<��4(.?9�,�+-�)���� ,09�/�ก0�:�:+':*-�'7@	
>�	�9+�01กB�	;?:�0D�����	G0BHก�76)3ก�0	���<��
03	�G ,09�
	�9+�01กB�	;?:�0D��/�03225)��ก�0	��� 20�B1�71�ก�073,���012*@;1+�A9.�,09� *@;1+�<��*9�,�+-�)����<��ก�����	
���.	
>�ก�0
�1+-*0�- 5�'03�3	-)��:+;@�1ก���*�3ก00'ก�0 ก.).5. 
03ก�G �1.��:. '+	ก�� 20 -1��@ก�05��5+�ก1� 	-.�65+73�.012*-�'	,>���2
7�ก*�3ก00'ก�0 ก.).5. /,.<���03�3	-)�,���012*@;1+�A9.�,09�*@;1+�<��*9�,�+-�)������ก
�.  

Q: �� 
̀ก����=���
�������������L������� 

A: /��+-�D��/�03�3	-)� 8 	�9�� �1265+-1�7��3	2:��ก���01���;��<��=*0�ก�0	
>�ก�����0-' ก�����73'+	
��012;12	
):+��,�+-�
)���� 65+73	
��012;12	
):+��,�+-�)����	l��3�+-�	
��	;��<��,�+-�)����*01.�60ก	�+��1.� 5�',)1ก	ก�q�/	�9+��<�:+20�B1�71�ก�0
ก@,�� 	-.�65+20�B1�71�ก�073���E�5	
>���+���9+� ��+��0ก>5�',�กก������:.'+;�'�0?	)�กก�����D��/� 8 	�9�� �1265+-1�7�
�3	2:��ก���01���;��<��=*0�ก�0	
>�ก�����0-' ก�����73	
��/,.4(.?9�,�+-�)�����@ก�0;12	
):+��,�+-�)�����.��ก-1��@ก�0A9.�
<��,�+-�)���� 5�',)1ก	ก�q�/	�9+��<�:+20�B1�71�ก�0ก@,�� 	-.�65+20�B1�71�ก�073���E�5	
>���+���9+� =��	0�+'51.�65+-1��@ก�0?1�
7�ก 8 	�9�� �1265+-1�7��3	2:��ก���01���;��<��=*0�ก�0	
>�ก�����0-' =��4(.?9�,�+-�;�'�0?5��5+��:+20�B1�71�ก�0,09�4(.;�12;���
ก�0<��,09�012A9.�*9�,�+-�)�����:+�.012ก�065+�51.�7�ก20�B1�71�ก�0 (?.�':) AF+�;�'�0?012*@;1+�A9.�,09�<��,�+-�)���� ,09�	
>�4(.�@
,�.��:+/�ก�0	;��<��6)3012A9.�*9�,�+-�)����<��ก����� ,09�20�ก�0C��*�0������	5�0�	�>5<��C��*�0��������� 7@ก1� (',���) 
,09��+�����/,.20�ก�0�9+�/��:+20�B1�71�ก�0ก@,�� 5�'ก@,��ก�06)3�+������:+;��*).��ก12ก�0�@0��ก�0;1+�A9.� 6)3/,09�<��*9�
,�+-�)���� 

20�B1�71�ก�0��7	��+'	5�',09�	
):+��6
)�-�C:ก�0;12	
):+��,�+-�)�����. 5�'�:+032�-./�0��)3	�:��=*0�ก�0 =��20�B1�71�ก�0
7367.�/,.;@�1ก���*�3ก00'ก�0 ก.).5. 6)3	->2A5�<��20�B1�71�ก�0 6)3	->2A5�<��4(.;�12;���ก�0<��,09�012A9.�*9�,�+-�)���� 
(?.�':) /,.4(.?9�,�+-�)�����0�2)+-�,�.�'+�.��ก-+� 1 -1��@ก�0ก+��ก�0	
):+��6
)�ก�0/,.20�ก�0�1�ก)+�- AF+�ก�0�@	���ก�0�1�ก)+�-
20�B1�71�ก�073*@�F�?F�
03=����<��ก�����6)34(.?9�,�+-�)����	
>�;@*1E 

Q: ก���������
�ก<����� 
̀ก��9����������� I�8���F<ก��ก��9����������� 

A:  4(.?9�,�+-�)����;�'�0?=��,�+-�)�����./�ก0�:�1�5+�
�:.   

(ก) ก�0=��,�+-�)����/,.2��� '�0�� 2�50 6)3*(+;'0;<��4(.?9�,�+-�)���� 

(<) ก�0=��,�+-�)����5�'*@;1+�G�),09�=��4)<��ก`,'�� (AF+�'+0-'?F�ก0�:�:+4(.)�����:+	
>�2�**)C00'��51.�65+ 2 *�<F.�  

65+'+	ก�� 4 *� ?9�,�+-�)����0+-'ก1�6)3
0�ก_-+�4(.)����2��*�,09��1.�,'�	;:��:-�5 	-.�65+G�)73':*@;1+�	
>���+���9+�) 

(*) ก�0=��,�+-�)����/�ก0�:��	GB�9+� c  �:+20�B1�71�ก�0	,>�;'*-06)3���'15�/,.=���. 

�1.��:. 4(.=��6)34(.012=��735.��'��9+�*@<�=��,�+-�)�����.-�5�	���:+;@�1ก����3	2:��,�+-�)���� /�ก0�:�:+4(.012=���1�'+�.	
>�
4(./�.20�ก�0ก�����ก1220�B1�71�ก�0 4(.012=��735.��ก0�ก0��)3	�:��/�/2*@<�/�.20�ก�0ก�����6)3�9+�5+�����3	2:��,�+-�)����
�0.�'*@<�=��,�+-�)���� 6)3�@03*+�C00'	�:�'ก�0=��5�',1-<.�*+�C00'	�:�'ก�0=��,�+-�)�����:+032�-./�0��)3	�:��=*0�ก�0 
(?.�':)   

����3	2:��,�+-�)����7321��Fก<.�'()ก�0=��,�+-�)���� 6)3��ก/2�9��1�ก�0=��,�+-�)���� �0.�',�1�;9�0120��;��C�/�,�+-�
)����/,.4(.012=��,�+-�)���� 6)3��ก/2�9��1�ก�0=��,�+-�)����/,.6ก+4(.=��,�+-�)����D��/� 7 -1��1251.�65+-1��:+����3	2:��,�+-�
)�����.012*@<�=��,�+-�)����   

�1.��:. ;��C�<��4(.?9�,�+-�)����73	ก��<F.�5+�	'9+�����3	2:��,�+-�)�����.21��Fก<.�'())�/��3	2:��4(.?9�,�+-�)����	0:�20.��6).- 
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��F+� 	�9+�
03=����;(�;��<��ก�020�,�071�ก�0ก����� ก�0012)��3	2:��ก�0=��,�+-�)����<��ก����� /,.��(+/���)�����7<��20�B1�
71�ก�065+	�:��4(.	�:�- =��20�B1�71�ก�0<�;�-�;��C��:+73012/
_�	;C�:+73)��3	2:��ก�0=��,�+-�)����<��ก�����/,.6ก+2�**)/�ก>�. 
=��2�**)�:+20�B1�71�ก�0':-15?�
03;�*��:+73'+012)��3	2:��ก�0=��,�+-�)����<��ก�����/,.�1.� 0-'?F�65+'+7@ก1�	�:�� �)	'9��
;,01H�	'0�ก� 4(.�:+':?�+�H����(+/�;,01H�	'0�ก� 2�**)AF+�
ก5�':?�+��:+��(+/�;,01H�	'0�ก� 0-'?F�ก���01���;��<��2�**)�1�ก)+�- 6)3
20�B1�,09�,.��,�.�;+-�AF+�71�/,.':<F.�6)3�@	���ก�7ก00'/�;,01H�	'0�ก� 

Q: J��O�����������F8���=�������ก
��ก�=���:������������� �̀ ���:���������� I�8��:����I�8��=N���:��������������
F�ก	�����E� 

A:  /�ก0�:�:+ก�������(+D��/�03�3	-)� 8 	�9�� �1265+-1�7��3	2:��ก���01���;��<��=*0�ก�0	
>�ก�����0-' 20�B1�71�ก�073
03ก�G
'()*+��01���;��;��C� '()*+�,�+-�)���� 6)30�*�,�+-�)���� /� Website <��20�B1�71�ก�0: www.scbam.com ,09��9+�c (?.�':)     ��ก
-1��@ก�060ก<��	�9�� 

,�ก/�ก0�:�:+ก�����'+	ก��	,5�ก�0��/,.	)�กก�����5�'	�9+��<�:+032�-. 20�B1�71�ก�073	
��/,.<��*9�,�+-�)�����.��ก-1��@ก�0A9.�
<��,�+-�)���� 6)373
03ก�G'()*+��01���;��;��C� '()*+�,�+-�)���� 6)30�*�,�+-�)���� /� Website <��20�B1�71�ก�0: 
www.scbam.com ,09��9+�c (?.�':) ��ก-1��@ก�0  

��� �̀���J��O����������� 

Q:    ก���������
��
ก����กI�8����=���กa��I������ �̀E���������������� ������ 

A:  20�B1�71�ก�0,09�����3	2:��73��ก	�ก;�06;��;��C�/�,�+-�)����/,.ก124(.?9�,�+-�)������ก*01.��:+4(.?9�,�+-�)����':ก�0�@0��ก�0
A9.�,09�<��*9�,09�;12	
):+��,�+-�)���� 	�9+�	
>�ก�0�9��1�ก�0�@0��ก�0A9.�,09�<��*9�,09�;12	
):+��,�+-�)����<��4(.?9�,�+-�
)����  =��/�ก0�:�:+	
>�ก�0;1+�A9.�/�03,-+���+-�ก�0	;��<��*01.�60ก ����3	2:��,�+-�)���� AF+��.012'�2,'��7�ก20�B1�71�ก�0
7371�;+�,�1�;9�0120��6;��;��C�/�,�+-�)����//2�9��1�ก�0A9 .�,�+-�)�����0.�'/2	;0>7012	���6)3/2ก@ก12D�B:;@,012
*+�C00'	�:�'ก�0<��,�+-�)���� (?.�':) /,.6ก+4(.;1 +�A9.�,�+-�)����=�����
0B�:����	)>ก�0���ก;� (E-Mail) (?.�':) ,09�=�����

0B�:��/�ก0�:�:+'+032��:+��(+
0B�:����	)>ก�0���ก;� (E-Mail Address) 5�'�:+��(+�:+032�-./�/2*@<�/�.20�ก�0ก�����D��/� 7 -1��@
ก�0�1265+-1�7��3	2:��ก����� ;+-�/�ก0�:ก�0�@0��ก�0D��,)1��+-�	;��<��*01 .�60ก ����3	2:��,�+-�)����6)3/,09�
4(.;�12;���ก�0<��,09�012A9.�*9�,�+-�)���� AF+��.012'�2,'��7�ก20�B1�71�ก�07371�;+�	�ก;�06;��;��C�/�,�+-�)�����0.�'/2
�9��1�ก�0�@0��ก�0�1�ก)+�- /2ก@ก12D�B:;@,012*+�C00'	�:�'ก�0<��/012A9 .�*9�/;12	
): +��,�+-�)���� (?.�':) 6)3/,09�
/2	;0>7012	��� /,.6ก+4(.?9�,�+-�)�������
0B�:����	)>ก�0���ก;� (E-Mail) (?.�':) ,09�=�����
0B�:��/�ก0�:�:+'+032��:+��(+
0B�:��
��	)>ก�0���ก;� (E-Mail Address) 5�'�:+��(+�:+032�-./�/2*@<�/�.20�ก�0ก�����D��/� 7 -1��@ก�0�1265+-1�*@�-�'()*+��01���;�� 
'()*+�,�+-�)���� 0�*�<��6)30�*�012A9.�*9�,�+-�)����<��-1��@ก�0A9.�<��,�+-�)���� �1.��:. 	-.�65+20�B1�71�ก�073���E�5
�@	���ก�0	
>���+���9+� 

Q:    J��O��������������ก���������
���FO�กF<ก����� �̀E������E� H��ED�������� 

A:        ;��C�/�ก�0<��*9�,�+-�)���� :   

4(.?9�,�+-�)����'+;�'�0?<��*9�,�+-�)����	��ก+��*02ก@,��03�3	-)� 8 	�9���1265+-1�7��3	2:��ก���01���;��<��=*0�ก�0
	
>�ก�����0-' =��20�B1�71�ก�073�@ก�0012A9.�*9�,�+-�)����=���15=�'15�,�ก	
>�
5�'	�9+��<�:+ก@,�� �1.��:. ,�ก*02ก@,��
03�3	-)� 8 	�9�� �1265+-1�7��3	2:��ก���01���;��<��=*0�ก�0	
>�ก�����0-''+	ก��	,5�ก�0��/,.	)�กก�����5�'	�9+��< 4(.?9�
,�+-�)����;�'�0?<��*9�,�+-�)����/,.6ก+20�B1�71�ก�0 =��4+��4(.;�12;���ก�0<��,09�012A9.�*9�,�+-�)����;�12;���ก�0<��6)3
012A9.�*9�,�+-�)�����:+20�B1�71�ก�065+�51.� (?.�':) �1.��:. /,.	
>�
5�',�1�;9��:.�-�;+-�=*0�ก�0 ,1-<.� "ก�0012A9.�*9�,�+-�)����" �1.��:. 
;��C�<��4(.?9�,�+-�)����73	ก��<F.�5+�	'9+�����3	2:��,�+-�)�����.21��Fก<.�'())�/��3	2:��4(.?9�,�+-�)����6).- 
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;��C�/�ก�0)�'5�	�9+�6ก.<	��+'	5�'=*0�ก�071�ก�0)����,09�6ก.<-�C:71�ก�0:   

 ,�ก4(.?9�,�+-�)����?9�,�+-�)����	ก��ก-+� 1 /� 3 <��7@�-�,�+-�)�����:+7@,�+���.6).-�1.�,'�<��ก�����0-' 20�B1�71�ก�0
ก�����0-'73'+�12*36��	;:��;+-��:+	ก���1�ก)+�- 	-.�65+	
>�ก0�:ก�����0-'�:+':ก�062+�����,�+-�)����6)3,�+-�)��������
�1�ก)+�-':4(.?9�,�+-�)����	�:��0��	�:�- 73�12*36��	;:��<��4(.?9�,�+-�)�����1�ก)+�-�.	5>'5�'7@�-��:+?9���(+ 

Q:    	�����I�8��`
ก���
J��O����������������OD��F��=I�����ก��E	����`���ก��
��I�8ก���<����ก��E	����`���ก��
�� 
���=��A��F��ก��ก�������������D�� 

A:    4(.)����;�'�0?50-7�(6�-���/�ก�0/�.;��C���ก	;:�� 6)3�@	���ก�0/�.;��C���ก	;:���.=��20�B1�71�ก�073�@ก�05��
03ก�G     � 
�:+�@ก�0<��20�B1�71�ก�0 ,09�
03ก�G/�	->2A5�<��20�B1�71�ก�0 

Q:    ก���������
��
	�����I�8�� 
̀ก��������
�����J������� I�8�9�=��ก���8��=��������9��ก�8=��ก�����>�9DD���ก��   

       D���F��� 
̀������ก�8=��ก�����ก��������� ������ 

A:    4(.?9�,�+-�)����;�'�0?�@;+�<.�0.��	0:��'��.�:+ 
• 20�B1�,)1ก�01���71�ก�0ก����� ��������� 7@ก1� R+��)(ก*.�;1'�1�C� =�0.0-2777-7777 ก� 0 ก� 6  
• ;@�1ก���*�3ก00'ก�0 ก.).5. (Help Center) =�0.0-2263-6000 
• 4(.�(6)4)
03=���� : C��*�0ก;�ก0�� 7@ก1� (',���) =�0. 0-2470-1962 / 0-2470-1523 =�0;�0 0-2470-1996-7 

ก���8��=��������9��ก�8=��ก�����>�9DD���ก�� 
/�ก0�:�:+20�B1�71�ก�0ก�����0-'R+�R9�,09�'+
_�215�5�',)1ก	ก�q�	ก:+�-ก12ก�0���'15�/,.71�51.�ก�����0-'622	
>�ก�0�1+-
 6)3
ก�0R+�R9�,09�ก�0'+
_�215��1.�ก+�/,.	ก��*-�'	;:�,��6ก+ก�����0-',09�4(.)���� 20�B1�71�ก�0ก�����0-'736ก.<	�:�-��*-�'
	;:�,��=��'+�1ก�.� =��/�ก0�:�:+	ก��<.������03,-+��20�B1�71�ก�0ก�����0-'6)34(.)���� 20�B1�71�ก�0ก�����0-'�����'/,.�@<.�
�����	<.�;(+ก�0��7�0��<�����E�=55�)�ก�0 

Q:   ก���8=�H����<���E���8��Q��� ����ก������������<���=J��O�������������ก����
���
H����<���E���8��Q���? 

A:    /�ก0�:�:+4(.?9�,�+-�)����'+':D('�)@	��/�
03	�G��6)3'+�.67.�-.	
>���+���9+� 20�B1�71�ก�073�.������:+��(+<��20�B1�71�ก�0	
>�
D('�)@	��	�9+�ก�0-���01���/�ก0�:�:+5.��':ก�0-���01��� 

=�::��
�ก
������ก�=ก���<����ก�����ก�������� 

Q: �������ก
��ก�==��A��F��ก��ก�������� 

A:        20�B1�,)1ก�01���71�ก�0ก����� ��������� 7@ก1� 71�51.�<F.�	'9+�-1��:+ 18 ':��*' �.G. 2535 	
>�20�B1�/�	*09�C��*�0��������� �:+
�.012/2���E�57�กก03�0-�ก�0*)1�/,.
03ก�2C�0ก�7,)1ก�01���
03	D�C�0ก�7ก�071�ก�0ก�����0-' ก�����;@0��	):.���:� 6)3 
ก�����;+-�2�**) 
177�21�20�B1�71�ก�0 ':ก�����0-'D��/5.ก�020�,�071�ก�07@�-��1.�,'� 402 ก����� 6)3'()*+��01���;��;��C�<��
ก�����0-' 	�+�ก12 914,529,260,216.73 2�� (<.�'() � -1��:+ 29 	'B��� 2565) 

o  0���9+�*�3ก00'ก�071�ก�0 
1. ����0�*�G1ก��� 
)��':�1� 
03C��	7.�,�.��:+20�,�0 
2. ����1���'�1; 	
:+�'�����'�1; Chief Investment Officer  
3. ������-�� �1G-=D*�� Chief Marketing Officer  
4. ���
�+�;��� D(+-�D���-00C�� Chief Operating Officer 
5. ���;��C��:�� )�'
�1�C� Executive Director ก)�+'71�ก�0)����50�;�0��� 
6. �0.�(�G1ก��� =)+;���0 Executive Director ก)�+'71�ก�0)���� Machine Learning  
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7. ���;�-'��0� ?�+�C�;�0 Executive Director ก)�+'71�ก�0)����50�;�0,�:. 
8. ������C�) -��������ก0 
9. ���-=0d�C�� 7:03�� 

Executive Director ก)�+'71�;00;���01���6)3ก�����5+��
03	�G 
Executive Director ก)�+'-�	*0�3,�ก�0)���� 

10. ���;�-���6ก.- �0��6ก.- 
11. ���;�-�0-: ���'������� 
12. ���;�-G�D015�� ��0:��-�G� 

Executive Director ก)�+'C�0ก�7)(ก*.�2�**)6)3;?�21� 
Executive Director ก)�+'C�0ก�7ก�����;@0��	):.���:� 
Executive Director ก)�+'ก)���C�ก�05)��6)34)�5D1�q�ก�0)���� 

13. ���;'��B� ,�01E<70=07�� Executive Director ก)�+'21E�:6)3
_�215�ก�0ก����� 
14. ���;�-*���ก0 7�0���ก0;ก�) Executive Director ก)�+'	�*=�=)�:;�0;�	�G 
15. ��������00� D1�0-�ก0' Executive Director ก)�+'ก�0)�����;1�,�0�'�01���6)3=*0�;0.���9.�H�� 
16. ���;�-�D�015�� ก�E7�;'-�G� 
17. ���
0�='��� 	).�;'2(0��  

Executive Director ก)�+'�01���ก02�**) 
Executive Director ก)�+'20�,�0*-�'	;:+��  

18. ���;�-�0��'� �:�	
>�;�< Executive Director ก)�+'ก)���C�6)3-��64� 
�   0���9+�*�3ก00'ก�020�B1� 

1. ���ก�55��� =5C�3	กB' 
03C��ก00'ก�020�B1� 
2. ���;�)��: -1�5�) ก00'ก�0 
3. �0.�00�� ��	70�E 
4. ����)�55� 	�9+��7@��*� 

ก00'ก�0 
ก00'ก�0 

5. ����0�*�G1ก��� 
)��':�1� ก00'ก�0 
6. ���
_�D�� 	)�G
03	;0�HG�0� ก00'ก�0 

Q: ���	��:�8ก���ก��ก�������  

A:  1. ����0�*�G1ก��� 
)��':�1� 
2. ����1���'�1; 	
:+�'�����'�1; 
3. ���;��C��:�� )�'
�1�C� 
4. �0.�(�G1ก��� =)+;���0 
5. ���;�-'��0� ?�+�C�;�0 
6. ������C�) -��������ก0 
7. ���-=0d�C�� 7:03�� 
8. ���;�-7�0�D1�0 ���)��� 
9. ����1H��1� 
03����0����� 
10. ���;?�5����B� 71��07�0-�G� 
11. ����0���� ��5����D�� 
12. ���;�-�D��00� )�D-0ก�7�1�  
13. ���	�ก)1กB�� ก036;	G:�0  
14. ���;�-��;�015�� �'D(��B� 
15. ���-�) ����*	;� 
16. ���;�-��;0:�� D1ก�:�� 
17. ���
��3D1�0� D1�0D(-�) 
18. ���;�-GG���'�� ;�6;�71��0� 
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Q:   ���	��J��F��ก��ก����� ��8��D�ก��QcกA� I�8��8�=ก����ก���<����
�ก
������ก�=ก��=�����F��ก��ก�������� 

A: 0��<9+�6)3<.�'()�:+	ก:+�-<.��ก124(.71�ก�0ก����� 6;���.�1��:. 

�<��= 	��-�ก�� �����
I�8:�����=J��	�= ��e�ก��QcกA� ��8�=ก�����<��� 

1 ������C�) -��������ก0 20�,�0ก����� - 
0�EE�=� 20�,�0C�0ก�721E�:6)3
ก�0	��� ',�-����)1� C00'G�;50� 
(,)1ก;(50������5�) 

- 
0�EE�50: 20�,�0C�0ก�7 
',�-����)1�������5�',��) 

- *��-�����	GB CISA Level I, 

    Single License 

- Executive Director ก)�+'71�;00
;���01���6)3ก�����5+��
03	�G  
2)7.��������� 

- Executive Director ก)�+'71�ก�0)����
50�;�0,�:. 2)7.��������� 

- 4(.�@�-�ก�0��-�=; R+��ก�0)���� 
50�;�0,�:.6)320�,�0	���  
2)7.���������  

- 0��4(.�@�-�ก�0 R+��71�;00;���01���
6)3ก)���C�ก�0)����  
2)7.��������� 

- 4(.�+-�4(.71�ก�0 ก�����2@	,�>72@��E
<.�0��ก�0 (ก2<.) 

- 4(.71�ก�0R+��20�,�0*-�'	;:+��  
2)7.��������� 

2 ���;�-��;�015�� �'D(��B� 20�,�0ก����� -   
0�EE�=� -����G�;50� (ก�0	���) 
',�-����)1� C00'G�;50� (,)1ก;(50
������5�) 

-   
0�EE�50: 20�,�0C�0ก�7 7���)�ก0��
',�-����)1� 

-   *��-�����	GB CFA Level 1, CISA 
Level 1 

-  Director, R+��ก�0)����4+��ก�����
5+��
03	�G 

20�B1�,)1ก�01���71�ก�0ก�����  
��������� 7@ก1� 

- Senior Fund Manager, R+��ก�071�ก�0
)����'1)5�6�;	A>� 

20�B1�,)1ก�01���71�ก�0ก�����  
ก;�ก0�� 7@ก1� 

- Senior Fund Manager, R+��71�ก�0)����
50�;�0��� 

20�B1�,)1ก�01���71�ก�0ก�����  
	�>'	�hA: 7@ก1� (',���) 

- Fund Manager, R+��71�ก�0)���� 
50�;�0��� 

20�B1�,)1ก�01���71�ก�0ก����� ��
������� 7@ก1� 

- Manager, R+��-����C�ก�7 

20�B1�,)1ก�01��� 	*7:� (
03	�G��) 
7@ก1� (',���) 

- Assistant Manager, R+�� Corporate 

Finance  



 

                                                                                            18             ก�����	
����������� Global Thematic Trigger 2 : SCBGTTG2 

 

�<��= 	��-�ก�� �����
I�8:�����=J��	�= ��e�ก��QcกA� ��8�=ก�����<��� 

20�B1� 	*�:	�>'7: D('��� �:+
0FกB�C�0ก�7 
7@ก1� 

- Assistant Manager, R+��-����C�ก�7 

20�B1�,)1ก�01��� 	*7:� (
03	�G��) 
7@ก1� (',���) 

- Assistant Fund Manager, R+��71�ก�0
)����50�;�0��� 

20�B1�,)1ก�01���71�ก�0ก�����  
	�>'	�hA: 7@ก1� (',���) 

3 ���;�-
�)��� 	*09�=;D� 20�,�0ก����� -   
0�EE�=� 20�,�0C�0ก�7
7���)�ก0��',�-����)1� 
(,)1ก;(50������5�) 

-   
0�EE�50: 	G0BHG�;50�
',�-����)1�C00'G�;50� (,)1ก;(50 
������5�) 

-   *��-�����	GB CFA Level I 

- Senior Associate, R+��ก�0)����4+��
ก�����5+��
03	�G 2)7.��������� 

- 4(.71�ก�0ก����� ก�����5+��
03	�G 
2)7.�,�0�� 

- 4(.�+-�4(.71�ก�0ก����� ก�����
5+��
03	�G 2)7.�,�0�� 

- 	7.�,�.��:+R+��ก)���C�6)3-��64�ก�0
)���� C��*�0A:�	�>'2:�� 7@ก1� 
(',�<�) 

4 ���-�G0�5 	;ก;00����� 20�,�0ก����� -   
0�EE�50: 20�,�0C�0ก�7 7���)�ก0��
',�-����)1� 

-   *��-�����	GB CISA Level I, 

    IP License, Fund Manager 
License, Derivative Fund 
Manager License 

- Senior Associate R+��ก�0)����4+��
ก�����5+��
03	�G 2)7.��������� 

- 4(.71�ก�0ก����� R+��ก�071�ก�0)���� 
2)7.	�>กA�;
0��  

- 4(.�+-�4(.71�ก�0ก����� R+��ก�071�ก�0
)���� 2)7.	�>กA�;
0�� 

- 4(.�+-�4(.71�ก�0ก����� R+��ก�071�ก�0
ก�����;+-�2�**) 2).ก0���� A:'�=ก. 

- Wealth Management Trainee R+�� 
Private Banking C��*�0��������� 

5 ���;�-�0���0� 5��015��;ก�)�1� 20�,�0ก����� -   
0�EE�=� ก�071�ก�0ก�0)����
ICMA Centre, University of 
Reading 

-   
0�EE�50: 	G0BHG�;50� 
7���)�ก0��',�-����)1� 

-   *��-�����	GB CFA Level III, 

   Fund Manager License 

- Associate Director R+��ก�0)����4+��
ก�����5+��
03	�G 20�B1�,)1ก�01���
71�ก�0ก����� ��������� 7@ก1� 

- Manager, R+��)���� 20�B1� 	�h
�122)�-�: 
03ก1��:-�5 7@ก1� (',���) 

- Assistant  Manager, R+��)����  
20�B1� 	�h�122)�-�: 
03ก1��:-�5 7@ก1� 
(',���) 

- Fund Manager, R+��71�ก�0)���� 
50�;�0,�:.5+��
03	�G  
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�<��= 	��-�ก�� �����
I�8:�����=J��	�= ��e�ก��QcกA� ��8�=ก�����<��� 

20�B1�,)1ก�01���71�ก�0ก�����  
	�>'	�hA: 7@ก1� (',���) 

- Assistant Fund Manager,  
R+��71�ก�0)����50�;�0,�:.5+��
03	�G 
20�B1�,)1ก�01���71�ก�0ก�����  
	�>'	�hA: 7@ก1� (',���) 

- �1ก-�	*0�3,�;��	�9+�)(ก*.�200B1�C�ก�7 
C��*�0ก;�ก0�� 

6 ���;�-ก1�5�0�: 
C��0�B`0� 20�,�0ก����� -   
0�EE�=� 	G0BHG�;50�C�0ก�7 
',�-����)1�C00'G�;50� 

-   
0�EE�50: 	G0BHG�;50� 
',�-����)1�C00'G�;50� 

-   *��-�����	GB CFA Level 1, CFP 
Module 1, CFP Module 2, Single 
license 

- Senior Associate R+��ก�0)����4+��
ก�����5+��
03	�G 2)7.��������� 

- 4(.71�ก�0ก����� 2)7.��)�; 
- 4(.�+-�4(.71�ก�0ก����� R+��ก�0)����
5+��
03	�G 2)7.�,�0�� 

- 	7.�,�.��:+6�3�@ก�0)���� R+��ก�0
)����5+��
03	�G 2).��;=ก. 

,'��	,5� : 
* <.�'() � -1��:+ 7 '�?����� 2565 

Q: ���	��J�����=����ก�����������=N���:����������� ����8�=
����������� I�8J����I�J���89�	�� 

A:        4(.;�12;���ก�0<��,09�012A9.�*9�,�+-�)���� 

J�����=����ก�����������=N���:����������� �=���9��Q���� 

1 C��*�0��������� 7@ก1� (',���)  0-2777-7777 
2 20�B1�,)1ก�01��� 	ก:�05���*��D1�0 7@ก1� (',���) 0-2305-9000 
3 20�B1�,)1ก�01��� ก0��G0: 7@ก1� (',���) 0-2659-7000 
4 20�B1� 6���-��A� )h� 
03ก1��:-�5 7@ก1� (',���) 0-2648-3600 
5 20�B1�,)1ก�01��� 	*�:2:	�;�: 7@ก1� (',���) 0-2648-1777 
6 20�B1�,)1ก�01��� =�'(03 �1��;�� 7@ก1� (',���) 0-2638-5500 
7 20�B1�,)1ก�01��� �(=�2: 	*��	|:�� (
03	�G��) 7@ก1� (',���) 0-2659-8000 
8 20�B1�,)1ก�01��� ก0���� A:'�=ก. 7@ก1� 0-2695-5000 
9 20�B1�,)1ก�01��� 	�	�:� �)1; 7@ก1� (',���) 0-2680-1234 

10 20�B1�,)1ก�01��� �:2:	�; -�*	*�0�; (
03	�G��) 7@ก1� 0-2857-7000 
11 20�B1�,)1ก�01��� h��1�A+� 7@ก1� 0-2697-3870 
12 20�B1�,)1ก�01��� 21-,)-� 7@ก1� (',���) 0-2618-1111 
13 20�B1� |1+-	A+�	|� =ก)�� h�-	7�0�; 7@ก1� 0-2223-2288 
14 20�B1�,)1ก�01��� h��1�	A:� A01; 7@ก1� (',���) 0-2646-9650 
15 20�B1�,)1ก�01��� �0+� 7@ก1� (',���) 0-2080-2888 
16 20�B1�,)1ก�01��� =ก)	2)>ก 7@ก1� 0-2672-5999 
17 20�B1�,)1ก�01��� ��0�	��2: (
03	�G��) 7@ก1� (',���) 0-2088-9999 
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J�����=����ก�����������=N���:����������� �=���9��Q���� 

18 20�B1�,)1ก�01��� 6)��� 6���� 	|.�;� 7@ก1� (',���) 0-2352-5131-4 
19 20�B1�,)1ก�01��� A:7:	�;-A:�	�>'2: (
03	�G��) 7@ก1� 0-2761-9100 
20 20�B1�,)1ก�01��� ��������� 7@ก1� 0-2949-1999 
21 20�B1�,)1ก�01���71�ก�0ก����� 	'�0��1+� ��0��	��0� 7@ก1�  0-2660-6677 
22 20�B1�,)1ก�01��� �0:��5:. 7@ก1� 0-2343-9532-33 
23 20�B1�,)1ก�01��� 	'��62�ก� (
03	�G��) 7@ก1� (',���) 0-2658-6300 
24 20�B1�,)1ก�01��� � -: =ก)2�) 7@ก1� (',���) 0-2658-5800 
25 20�B1�,)1ก�01������,�.�A9.�<��,�+-�)���� 	->)C� 	'7�ก 7@ก1� 0-2861-5508 
26 20�B1�,)1ก�01���71�ก�0ก����� 	�	�:� 	-)�� 7@ก1� 0-2207-2100 
27 20�B1�,)1ก�01������,�.�A9.�<��,�+-�)���� 	-)�� 0:�122)�* 7@ก1� 0-2266-6697 
28 20�B1�,)1ก�01��� C���5 7@ก1� (',���) 0-2056-8888 
29 20�B1�,)1ก�01��� 	*7:� (
03	�G��) 7@ก1� (',���) 0-2658-8888 
30 20�B1�,)1ก�01��� *1��0:+ ก0��
 7@ก1� (',���) 0-2205-7000 
31 20�B1�,)1ก�01��� 2:����� 7@ก1� (',���) 0-2820-0000 
32 20�B1�,)1ก�01��� h�))�
 (
03	�G��) 7@ก1� (',���) 0-2635-1700 
33 20�B1�,)1ก�01��� 	'�0��1+� ��0��	��0� 7@ก1� (',���) 0-2117-7878 
34 20�B1�,)1ก�01���	�;2:� �� ���)�� 7@ก1� 0-2018-8666 
35 20�B1�,)1ก�01��� ,�-�5.� (
03	�G��) 7��ก1�   0-2009-8000 
36 20�B1� ,)1ก�01������,�.�A9.�<��,�+-�)���� h��=�':�� 7@ก1� 0-2026-5100 
37 C��*�0��;=ก. 7@ก1� (',���) 0-2633-6000 
38 20�B1� ,)1ก�01������,�.�A9.�<��,�+-�)���� =0=2	-)C� 7@ก1� 0-2026-6222 
39 20�B1� 	'9����
03ก1��:-�5 7@ก1� (',���) 0-2274-9400 
40 20�B1�,)1ก�01��� ก;�ก0�� 7@ก1� (',���) 0-2696-0011 
41 20�B1�,)1ก�01������,�.�A9.�<��,�+-�)���� 6�;	A��� 	-)C� 7@ก1� - 
42 20�B1�,)1ก�01������,�.�A9.�<��,�+-�)���� 	�0	��0�;5� 7@ก1� 0-2061-9621 

20�B1�71�ก�0��7��7�0��65+�51.�4(.;�12;���ก�0<��,09�012A9.�*9�0���9+�	��+'	5�',09�	
):+��6
)��./�D��,)1�  

 ����8�=
����������� 

 C��*�0��������� 7@ก1� (',���)  =�0. 0-2128-2332-7 

 J����I�J���89�	�� 

 C��*�0ก;�ก0�� 7@ก1� (',���) =�0. 0-2470-3207 

 y��ก7�ก,�.��:+5�'�:+ก@,��-./�;1EE�65+�51.� 4(.�(6)4)
03=�����1�':,�.��:+5�'ก`,'��/�ก�001กB�4)
03=����<��4(.?9�,�+-�
)�����.-�{ 
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Q:   J����==�>	
���ก�������� 

A:   =��A�� ��� �
 ����� F<ก�� 
���;�- A(A�� 	�:+�'-�����  
��� ;���5� �������	70�E  
���;�- �9+�5� �'	'��  
���;�- -1��: 	�:+�'-�����  
��� 	ก:�05�G1ก��� -������,����� 
���;�-�'0015�� 	79����20�;��C�� 
���� 
=��A�� ������
 I���� I��9NN������ F<ก�� 
��� ���;0�� 	ก:�05�ก1�-��ก) 
��� <-1E/7 	ก:�05�ก1�-��ก) 
��� ;�C�5 	ก:�05�ก1�-��ก) 
��� 
03;��C���0 	กB�'� 
20�B1�71�ก�0��7	��+'	5�' �ก	)�ก 	
):+��6
)�4(.;�221E�:/�D��,)1� =��4(.;�221E�:�1�ก)+�-5.��	
>�2�**)�:+�.012*-�'	,>���25�'

03ก�G-+��.-�ก�0/,.*-�'	,>���24(.;�221E�: 

	������
J������������O���=�����������D�� 

�  20�B1�,)1ก�01���71�ก�0ก����� ��������� 7@ก1� 
  �:+��(+    ��������� 
�0�* �)�A+� ��*�0 1 �1.� 7 - 8  

  	)<�:+ 18 ?��01���D�	Bก 6<-�75�71ก0 
  	<575�71ก0 ก0��	��v 10900 
  =�0G1��� 0-2777-7777 ก� 0 ก� 6 
 Website www.scbam.com 
�  C��*�0�����������ก;�<� 
�  Call Center 0-2777-7777 ก� 0 ก� 6 

•   4(.;�12;���ก�0<��,09�012A9.�*9�,�+-�)�����:+�.012ก�065+�51.�7�ก20�B1�71�ก�0 
�1.��:. 20�B1���7��7�0��	��+'	5�'/	
):+��6
)��+�����ก�0�0�2<.�'()	��+'	5�'/�D��,)1��. 

��FF��:�����
��E�ก����������ก�������� I�8I�����ก��=�����������:�����
�� 

:�����
��F�ก:���J��J�������:�D����� ( Market Risk ) : *-�'	;:+��7�ก*-�'41�4-�<��0�*�50�;�0 �:+	ก��7�กก�0	
):+��6
)�
/�;?��ก�0�����	G0BHก�7 ;1�*' 6)3ก�0	'9��<��
03	�G AF+�	
>�*-�'	;:+���:+20�B1�4(.��ก50�;�0'+;�'�0?*-2*�'�.  

20�B1�71�ก�073-�	*0�3,�
1771�5+��c 0-'�1.�5��5�';?��ก�0��ก�0	
):+��6
)��:+��7':4)ก03�25+�0�*� 6)3�1�;�'�0?
012;1�;+-�ก�0
)����
)����/�50�;�0,�:.,09�50�;�0����.5�'*-�'	,'�3;' AF+�73	
>�ก�0�+-�)�4)ก03�25+�0�*�'()*+��01���;��;��C�<��ก����� 

� :�����
��F�กก���<����������J����กD����� (Business Risk) : *-�'	;:+���:+	ก��7�ก4)ก�0�@	������<��4(.��ก50�;�0�:+
ก�����
)���� AF+�	ก��7�กก�0	
):+��6
)�*-�';�'�0?/�ก�0�@ก@0<��20�B1� =��	l��3':;�	,5�7�กD�-ก�0��6<+�<1� *-�'4���)��
<��4(.20�,�0 	
>�5.� �@/,.4(.)����/�50�;�05.��;(E	;:�	���)�����. 
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20�B1�71�ก�0-�	*0�3,�
1771�5+��c �:+':4)ก03�25+�0�*� 6)3*1�	)9�ก50�;�0�:+':*��D��  0-'�1.�;�'�0?��7�0��
012;1�;+-�ก�0)����

)�����.�1.�50�;�0,�:.6)350�;�0���=��*@�F�?F�
03=����<��4(.)����	
>�;@*1E 

� :�����
��F�กก������H��:������D�������� (Liquidity Risk)  : *-�'	;:+���:+	ก��7�กก�0)����/�50�;�0�:+':;D��*)+��/�
ก�0A9.�<��5+@ �1.��:. ;D��*)+���1�ก)+�-	ก��7�ก��
;�*�6)3��
��� 6)3*��D��<��50�;�0 � <�3�1.�c    

20�B1�71�ก�073	�.�)����/�50�;�0�:+':*��D��6)3':;D��*)+��*+��<.��;(� 

� :�����
��F�ก:��������OE�ก��	<�8��
����J����กD����� (Credit Risk) : *-�'	;:+��7�ก50�;�0,�:.�:+ก�����0-'
)�����:+
��773':ก�04���1��@03,�:. *9�20�B1�4(.��ก50�;�0,�:.�1.�c '+;�'�0?�@	���5.�/��ก	2:.�'�7+��	'9+�?F�-1��:+*02ก@,���:+5.��7+�� =��':;�	,5�
'�7�ก20�B1�
03;2;D�-3<�����,09�'+':;D��*)+�����:+73'�7+��*9� 	
>�5.�   

20�B1�71�ก�073-�	*0�3,�
1771�5+��c<��4(.��ก50�;�0 6)3*1�	)9�ก50�;�0�:+':*��D�� 0-'�1.�;�'�0?��7�0��
012;1�;+-�ก�0)����

)�����.�1.�50�;�0,�:.6)350�;�0���=��*@�F�?F�
03=����<��4(.)����	
>�;@*1E 

� :�����
��F�กก�������E���>>�N������������� (Derivatives Risk) : *-�'	;:+��7�กก�0�:+0�*�,)1ก�01����:+�.�������(+':0�*�
	*)9+��,-/���G���50�ก1�<.�'ก12�:+*��ก�0��-. =����773	ก��7�ก
1771�5+�� c 	�+� �150���ก	2:.� ,09�
1771����	G0BHก�7�9+� c �:+	ก:+�-<.�� 
AF+�;+�4)/,.0�*�<��;1EE�A9.�<��)+-�,�.�':ก�0	
):+��6
)���+��':�1�;@*1E  

20�B1�71�ก�073-�	*0�3,�
1771�5+��c 0-'�1.�5��5�';?��ก�0��ก�0	
):+��6
)��:+��7':4)ก03�25+�0�*� 6)3':ก�0
012	
):+��;?��ก�0��
)����/�;1EE�A9.�<��)+-�,�.�/,.�1�	,5�ก�0�� 	�9+�/,.	,'�3;'ก12;D�-35)��/�<�3�1.� 6)3	�9+�
.��ก1�*-�'	;:+��7�ก*-�'41�4-�7�ก
ก�0)����/�50�;�0��� 

� :�����
��F�กก�������E�D����8��Q (Country and political risk) 
*9� *-�'	;:+��/�	09+��<��	;?:�0D��6)30-'?F�ก�0	
):+��6
)����	G0BHก�7  ก�0	'9��  ก�0	���  5)��7�D�-35)��	���  5)����� 
<��
03	�G5+�� c  �:+ก�����)���� 
 

 
 

 

 

 

�  

� :�����
��F�ก��D��I�ก���
������ (Exchange rate risk) 
*9� *-�'	;:+��7�กก�041�4-�<���150�6)ก	
):+��	���50�5+��
03	�G ก�0)����/�,)1ก�01���5+��
03	�G�:+':;ก�)	���65ก5+��
7�ก
;ก�)	����:+03�'���7�ก4(.?9�,�+-�)���� �150�4)5�26��7�กก�0)�����1�ก)+�-73<F.���(+ก12ก�0	
):+��6
)�<���150�6)ก	
):+��/�
�+-�	-)��1.� c �.-� =���150�6)ก	
):+����7	��+'<F.�,09�)�)�	'9+�	
0:�2	�:�2ก12�150�6)ก	
):+�� � <�3�:+)����	0�+'60ก AF+���7':4)�@
/,.51-	)<0����� '()*+�,�+-�)����41�4-� 6)3��7	ก��ก@0,09�<�����7�กก�0)�����. 

 

 

ก�������7)����/�,)1ก�01���,09��01���;���:+	;��<��/�5+��
03	�G =��ก�����73':ก�0)�����:+;+�4)/,.': net exposure �:+	ก:+�-<.��ก12
*-�'	;:+��5+��
03	�G=��	l):+�/�0�2
:21E�:'+�.��ก-+�0.��)3 80 <��'()*+��01���;��;��C�<��ก����� ก�����7F���7�.0124)ก03�2,�ก
':ก�0	
):+��6
)����ก�0	'9�� <.�ก@,�� ก`	ก�q�,09��=�2��5+�� c <��01H2�)/�ก�020�,�0
03	�G ����	�+� �=�2�����ก�0	���
	09+��<.�7@ก1�<��ก�0	*)9+���.��	���50�5+��
03	�G	<.�-��ก=��	;0: ,)1ก	ก�q�6)3ก`,'���:+	ก:+�-<.��/�ก�071�51.�ก�����0-'�:+��7
65ก5+��7�ก,)1ก	ก�q�6)3ก`,'���:+	ก:+�-<.��/�ก�071�51.�ก�����0-'<��
03	�G�� 	
>�5.�  �1.��:.  /�ก�0��7�0��)����20�B1�71�ก�0
735��5�';?��ก�0��ก�0	
):+��6
)����ก�0	'9�� D�-3	G0BHก�7 D�-35)��	���  5)�����  5)��7�
1771��9.�H��5+�� c <��
03	�G
�:+ก�����)������+��/ก).���  	�9+�
03	'��*-�'	;:+��7�กก�0)����/�
03	�G  �1.� c AF+���7�+-�)�*-�'	;:+��/�;+-�<��  Country risk )�
�.2.�� 
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� :�����
���
�ก��F�กก�������=	<�8����:����:�����������ก��������D����8��Q��	�� 

*9� *-�'	;:+���: +	ก��7�ก-1�,����@ก�0<��
03	�G�:+ก�����)����,09�
03	�G�:+	ก: +�-<.��ก12ก�0)������7,���'+50�ก12-1�,��� 
�@ก�0<��
03	�G��  �@/,.ก�������7�.012�@03	���*+�<��*9�,�+-�)����7�กก�����0-'5+��
03	�G�:+ก�����)����)+��.�  6)3;+�4)
ก03�25+�ก�0�@03	���*+�<��*9�,�+-�)����/,.ก124(.?9�,�+-�)����/�
03	�G 

 

 

 

 

� :�����
��F�ก���F<ก��ก���<���������ก��=��8��Q (Repatriation risk) 

*9� *-�'	;:+���:+	ก��7�กก�0	
):+��6
)�D��/�
03	�G�:+ก�����	<.�
)���� 	�+� ก�0��ก'�50ก�0/�D�-3�:+	ก��-�กd5ก�0���:+'+
ก5� 
�@/,.ก�����'+;�'�0?�@	���)����6)34)5�26��ก)12
03	�G�.*02?.-�5�'�:+*��-. ;+�4)ก03�25+�ก�0*��ก�0��4)5�26��ก�0
)����<��ก����� 

 

 

 

D����������D�����ก����������ก�������� 
����
 1 : �150�;+-�ก�0)�����:+*@�-�5�'4(.��ก�01���;��,09�*(+;1EE� (single entity limit) 

��� ��8�H���������� ��D����� (% ��� NAV) 
1 50�;�0D�*01H�� '+7@ก1��150�;+-� 

2 50�;�0D�*01H5+��
03	�G 
2.1 ก0�:': credit rating ��(+/� 2 �1��1260ก<F.�
 

'+7@ก1��150�;+-� 

2.2 ก0�:': credit rating ��(+/�03�12 investment grade65+ 
5+@ก-+� 2 �1��1260ก 

'+	ก�� 35% 

3 ,�+-� CIS 5�'�:+032�/�;+-�0��)3	�:��=*0�ก�0 <.� 3.13.1 
;+-��:+ 2 <.� 1 ,09� <.� 3.13.2 ;+-��:+ 2 <.� 1 

'+7@ก1��150�;+-� 

ก�������7)����/�,)1ก�01���,09��01���;���:+	;��<��/�5+��
03	�G =��ก�����73':ก�0)�����:+;+�4)/,.': net exposure �:+	ก:+�-<.��
ก12*-�'	;:+��5+��
03	�G=��	l):+�/�0�2
:21E�:'+�.��ก-+�0.��)3 80 <��'()*+��01���;��;��C�<��ก����� AF+���7	
>�;ก�)	���5+��c �:+
65ก5+��ก1� ก�����':�=�2���:+73
.��ก1�*-�'	;:+���1���7	ก��<F.��1.�,'� =��/�.;1EE�;-�
�150�6)ก	
):+�� (Currency Swap) 
6)3/,09�;1EE�h�0�	-�0���150�6)ก	
):+�� (Currency Forward) 	�9+�012*+�	���2��/��150�*��:+;@,01250�;�0�:+':ก�07+��	���5.�6)3
��ก	2:.� 6)3/,09�4)5�26���9+� 	
>�	���50�5+��
03	�G =��ก�����73�@ก�0
.��ก1�*-�'	;:+���:+��7	ก��<F.�7�ก�150�6)ก	
):+�� 
	�9+�'+/,.	ก��*-�'41�4-�<��4)5�26���:+	
>�	���2�� 

 

ก�������7)����/�,)1ก�01���,09��01���;���:+	;��<��/�5+��
03	�G =��ก�����73':ก�0)�����:+;+�4)/,.': net exposure �:+
	ก:+�-<.��ก12*-�'	;:+��5+��
03	�G=��	l):+�/�0�2
:21E�:'+�.��ก-+�0.��)3 80 <��'()*+��01���;��;��C�<��ก����� AF+���7	ก��

1E,��1�	ก��7�ก-1�,����@ก�0<��
03	�G�:+ก�����)����,09�
03	�G�:+	ก:+�-<.��ก12ก�0)����(?.�':) ':-1�,����@ก�0'+50�ก12
-1�,����@ก�0<��
03	�G�� ก�����7F���7
03;2
1E,�*-�')+��.�/�ก�0�@03	���*+�<��*9�,�+-�)����/,.ก124( .?9�,�+-�
)���� =��20�B1�71�ก�073�@03	���*+�<��*9�,�+-�)�����1�ก)+�-/,.ก124(.?9�,�+-�)����D��/� 5 -1��@ก�0�1265+-1�*@�-�'()*+�
�01���;�� '()*+�,�+-�)����0�*�<��6)30�*�012A9.�*9�,�+-�)����<��-1��@ก�0012A9.�*9�,�+-�)���� (T+5)   
 

20�B1�71�ก�073-�	*0�3,�
1771�5+�� c �:+��7':4)ก03�25+�*-�';�'�0?/�ก�0�@	���)����ก)12
03	�G<���1ก)����5+����5�<��

03	�G�:+ก�����	<.�)������+��?:+?.-�0�2*�2 
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4 	���R�ก,09�50�;�0	�:�2	�+�	���R�ก�:+4(.012R�ก,09�4(.��ก
50�;�0':)1กB�3��+��/���+��,�F+��1��:. 
4.1 ': credit rating ��(+/�03�12 investment grade  
4.2 	
>�C��*�0��';�� �1.��:. 	l��3	���R�ก,09�50�;�0�:+
01H2�)	
>�
03ก1�  

'+	ก�� 20% 
,09�'+	ก�� 10% 	'9+�	
>�ก�0)����/�5+��
03	�G,09�4(.':D�03
4(ก�1�':D('�)@	����(+5+��
03	�G =��	)9�ก/�. credit rating 622 
national scale AF+�	
>�
5�'	ก�q��:+;@�1ก���*�3ก00'ก�0 
ก.).5. 
03ก�Gก@,�� 

5 50�;�0�:+':)1กB�3*02?.-��1��:. 
5.1 	
>�50�;�0,�:. 50�;�0กF+�,�:.กF+���� SN ,09� G�ก(ก �:+4(.
��ก71�51.�<F.�5�'ก`,'���� ,09�;�<�<�� C�. 
5+��
03	�G�:+�.012���E�5/,.
03ก�2C�0ก�7 C�. /�
03	�G
�� 
5.2 	
>�50�;�0�:+':)1กB�3��+��/���+��,�F+��1��:. 
5.2.1 4(.��ก	
>�20�B1�7��3	2:�� 
5.2.2 4(.��ก':ก�0	
��	4�<.�'()	
>�ก�0�1+-
=��':
0��)3	�:��5�' filing 
5.2.3 /�ก0�:�:+	
>�50�;�0�:+':ก@,��-1��@03,�:. < 397 -1� 
�1265+-1��:+)���� 6)3'+�.':)1กB�35�' 5.2.1 ,09� 5.2.2 4(.':
D�034(ก�1�5�'50�;�0�1�ก)+�-5.��	
>�2�**)�1��:. 
5.2.3.1 C�. 2�. ,09� 2*. 5�'ก`,'��-+��.-�C�0ก�7;?�21�
ก�0	���  
5.2.3.2 C��*�0��';��  
5.2.3.3 C��*�0��*�0;�	*0�3,�  
5.2.3.4 C��*�0	�9+�ก�0	กB506)3;,ก0��ก�0	กB50  
5.2.3.5 200B1�5)��0��;��	�9+��:+��(+��G1�  
5.2.3.6 C��*�0�1���-�;�,ก�7<���ก)��6)3<����+�'
6,+�
03	�G��  
5.2.3.7 C��*�0	�9+�ก�0;+���ก6)3�@	<.�6,+�
03	�G��  
5.2.3.8 C��*�0��;)�'6,+�
03	�G�� 
5.2.3.9 2). 
5.3 	;��<��/�
03	�G��  
5.4 ': credit rating ��(+/�03�12 investment grade 
5.5 /�ก0�:�:+	
>�50�;�0�:+':ก@,��-1��@03,�:. > 397 -1� 
�1265+-1��:+)���� 5.��<F.��3	2:��,09���(+/�0322<�� 
regulated market 

'+	ก���150��1��:. 6).-65+�150�/�73;(�ก-+� 
(1) 10% ,09� 
(2) �.@,�1ก<��50�;�0�:+)����/� benchmark + 5% 

6 �01���;���1��:.  
6.1 50�;�0����:+7��3	2:��A9.�<��/�ก03���A9.�<��
,)1ก�01���;@,0124(.)�����1+-
<�� SET ,09�<��5)��A9.�
<��,)1ก�01���5+��
03	�G (65+'+0-'?F�50�;�0����:+4(.��ก
50�;�0��(+03,-+���@	���ก�06ก.<	,5��:+��7�@/,.':ก�0	��ก

0-'ก1�'+	ก���150��1��:. 6).-65+�150�/�73;(�ก-+� 
(1) 10% ,09� 
(2) �.@,�1ก<���01���;���:+)����/� benchmark + 5% 
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?��ก�0	
>�,)1ก�01���A9.�<��/� SET ,09�/�5)��A9.�<��
,)1ก�01���5+��
03	�G)  
6.2 50�;�0����:+��ก=��20�B1��:+71�51.�<F.�'+-+�5�'
ก`,'����,09�ก`,'��5+��
03	�G AF+�,�.�<��20�B1�
�1�ก)+�-A9.�<��/�ก03���A9.�<��,)1ก�01���;@,0124(.)����
�1+-
<�� SET ,09�<��5)��A9.�<��,)1ก�01���5+��
03	�G 
(65+'+0-'?F�20�B1��:+��(+03,-+���@	���ก�06ก.<	,5��:+��7�@
/,.':ก�0	��ก?��,�.���ก7�กก�0A9.�<��/� SET ,09�/�
5)��A9.�<��,)1ก�01���5+��
03	�G) 
6.3 ,�.��:+��(+/�03,-+�� IPO 	�9+�ก�07��3	2:��A9.�<��5�' 
6.1 
6.4 50�;�0�:+':)1กB�3*02?.-��1��:.  
6.4.1 	
>�50�;�0,�:. 50�;�0กF+�,�:.กF+���� SN ,09�G�ก(ก�:+4(.
��ก71�51.�<F.�5�'ก`,'���� 6)3	;��<��50�;�0�1.�/�
5+��
03	�G ,09�4(.��ก71�51.�<F.�5�'ก`,'��5+��
03	�G 
(65+'+0-';�<�<�� C�.5+��
03	�G�:+�.012���E�5/,.

03ก�2C�0ก�7 C�. /�
03	�G��) ,09�	
>�50�;�0 Basel 
III 
6.4.2 ': credit rating ��(+/�03�12 investment grade 
(ก0�:	
>�ก�0)����/�5+��
03	�G,09�4( .' :D�034(ก�1�':
D('�)@	����(+5+��
03	�G ;�'�0?	)9�ก/�. credit rating 622 
national scale AF+�	
>�
5�'	ก�q��:+;@�1ก���*�3ก00'ก�0 
ก.).5. 
03ก�Gก@,��) 
6.4.3 	
>�50�;�0�:+':)1กB�3��+��/���+��,�F+� �1��:. 
6.4.3.1 4(.��ก	
>�20�B1�7��3	2:��/� SET ,09�/�5)��A9.�<��
,)1ก�01���5+��
03	�G 
6.4.3.2 4 ( . ��ก' :ก�0	
 ��	4�< .�' ()	
 >�ก�0� 1 + -
=��':
0��)3	�:��5�'622 filing 
6.4.3.3 /�ก0�:�:+	
>�50�;�0�:+':ก@,��-1��@03,�:. < 397 -1� 
�1265+-1��:+)���� 6)3'+�.':)1กB�35�' 6.4.3.1 ,09� 
6.4.3.2 4(.':D�034(ก�1�5�'50�;�0�1�ก)+�-5.��	
>�2�**)
�1��:. 
6.4.3.3.1 2�**)5�'<.� 5.2.3.1 x 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 ;?�21�ก�0	���03,-+��
03	�G�:+
03	�G��	
>�
;'���ก 
6.4.4.3.3 ;?�21�ก�0	���5+��
03	�G�:+':)1กB�3�@���
	�:�-ก122�**)5�'<.� 6.4.3.3.1 x 6.4.3.3.2 
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6.4.4 /�ก0�:�:+	
>�50�;�0�:+':ก@,��-1��@03,�:. > 397 -1� �12
65+-1��:+)���� 5.��<F.��3	2:��,09���(+/�0322<�� regulated 
market 
6.5 DW �:+': issuer rating ��(+/�03�12 investment grade 
6.6 C�0ก00'�1��:. �:+*(+;1EE�': credit rating ��(+/�03�12 
investment grade 
(ก0�:	
>�ก�0)����/�5+��
03	�G�:+*(+;1EE�/�H��34(.':
D�034(ก�1�':D('�)@	����(+5+��
03	�G ;�'�0?	)9�ก/�. 
credit rating 622 national scale AF+�	
>�
5�'	ก�q��:+
;@�1ก���*�3ก00'ก�0 ก.).5. 
03ก�Gก@,��) 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 ,�+-� infra ,09�,�+-� property �:+':)1กB�3*02?.-� 
�1��:. 
6.7.1 7��3	2:��A9.�<��,09���(+/�03,-+�� IPO 	�9+�ก�07�
�3	2:��A9.�<��/�ก03���A9.�<��,)1ก�01���;@,0124(.)����
�1+-
<�� SET ,09�<��5)��A9.�<��,)1ก�01���5+��
03	�G 
(65+'+0-'?F�,�+-��1�ก)+�-�:+��(+03,-+���@	���ก�06ก.<	,5�
�:+��7�@/,.':ก�0	��ก?��,�+-��1�ก)+�-��ก7�กก�0A9.�<��
/� SET ,09�/�5)��A9.�<��,)1ก�01���5+��
03	�G) 
6.7.2 	
>�,�+-�<��ก������:+'+�.':)1กB�3ก037��ก�0
)����/�ก�7ก�0=*0�;0.���9.�H�� �;1�,�0�'�01��� ,09�;��C�
ก�0	�+� 6).-65+ก0�: (diversified fund) 5�'6�-����:+
;@�1ก���*�3ก00'ก�0 ก.).5. ก@,�� 
6.8 ,�+-� private equity �:+7��3	2:��A9.�<��,09���(+/�
03,-+�� IPO 	�9+�ก�07��3	2:��A9.�<��/�ก03���A9.�<��
,)1ก�01���;@,0124(.)�����1+-
<�� SET ,09�<��5)��A9.�
<��,)1ก�01���5+��
03	�G (65+'+0-'?F�,�+-� private 
equity �:+��(+03,-+���@	���ก�06ก.<	,5��:+��7�@/,.':ก�0	��ก
?��,�+-��1�ก)+�-��ก7�กก�0A9.�<��/� SET ,09�/�5)��
A9.�<��,)1ก�01���5+��
03	�G)  
6.9 ,�+-� CIS 5�'�:+032�/�<.� 3.13.1 ;+-��:+ 2 <.� 2 ,09� <.� 
3.13.2 ;+-��:+ 2 <.� 2 �:+7��3	2:��A9.�<��,09���(+/�03,-+�� 
IPO 	�9+�ก�07��3	2:��A9.�<��/�ก03���A9.�<��,)1ก�01��� 
;@,0124(.)�����1+-
<�� SET ,09�<��5)��A9.�<��
,)1ก�01���5+��
03	�G (65+'+0-'?F�,�+-��1�ก)+�-�:+��(+
03,-+���@	���ก�06ก.<	,5��:+��7�@/,.':ก�0	��ก?��,�+-�
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�1�ก)+�-��ก7�กก�0A9.�<��/� SET ,09�/�5)��A9.�<��
,)1ก�01���5+��
03	�G) 

7 ,�+-� infra ,09�,�+-� property <��ก������:+':)1กB�3
ก037��ก�0)����/�ก�7ก�0=*0�;0.���9.�H�� 
�;1�,�0�'�01��� ,09�;��C�ก�0	�+� 6).-65+ก0�: (diversified 
fund) 5�'6�-����:+;@�1ก���*�3ก00'ก�0 ก.).5.ก@,�� 
6)3':)1กB�35�' 6.7.1 

'+7@ก1��150�;+-�  

8 �01���;���9+���ก	,�9�7�ก�:+032�/�<.� 1 - <.� 7 (SIP) - SCBGTTG2 
0-'ก1�'+	ก�� 5% 

- ,�+-�)����<��ก�����5+��
03	�G�:+ก�� SCBGTTG2 )����
	ก��ก-+�0.��)3 20 <��'()*+��01���;��;��C�<��ก����� 

• iShares U.S. Infrastructure ETF 

0-'ก1�'+	ก�� 15% 

,'��	,5�  :/�ก0�:	
>��01���;���1��:. '+':<.�ก@,��	ก:+�-ก12 single entity limit <��4(.012R�ก 4(.��ก50�;�0,09�*(+;1EE� 6).-65+ก0�: 
1. 	���R�ก,09�50�;�0	�:�2	�+�	���R�ก	�9+�ก�0�@	������<�� MF 
2. derivatives on organized exchange 
 ����
 2 : �150�;+-�ก�0)�����:+*@�-�5�'ก)�+'ก�7ก�0 (group limit)*  

��� ��8�H���������� ��D����� (% ��� NAV) 

1 ก�0)����/��01���;��<��20�B1���ก20�B1��:+��(+/�ก)�+'ก�7ก�0
	�:�-ก1�,09�ก�0	<.�	
>�*(+;1EE�/�C�0ก00'���ก�0	���ก12
20�B1��1�ก)+�-  

'+	ก���150�/��150�,�F+� �1��:. 6).-65+�150�/�73;(�ก-+� 
(1) 25% ,09� 
(2) �.@,�1ก<���01���;���:+)����/� benchmark + 10% 

*,'��	,5�   :  /�ก0�:	
>��01���;���1��:. '+':<.�ก@,��	ก:+�-ก12 group limit  
1. 	���R�ก,09�50�;�0	�:�2	�+�	���R�ก	�9+�ก�0�@	������<�� MF 
2. derivatives on organized exchange 
����
 3 : �150�;+-�ก�0)�����:+*@�-�5�'
03	D��01���;�� (product limit)** 

��� ��8�H���������� ��D����� (% ��� NAV) 
1 	���R�ก,09�50�;�0	�:�2	�+�	���R�ก B/E ,09� P/N �:+��5�

2�**)5�'ก`,'���� ('+0-'?F�;�<�/�5+��
03	�G<��
��5�2�**)�1�ก)+�-) 	
>�4(.��ก 4(.;1+�7+�� ,09�*(+;1EE� �1��:. 
1.1 C��*�0,09�;?�21�ก�0	����:+':ก`,'��	l��371�51.�<F.� 
1.2 C�. 
1.3 2�. 
1.4 2*. 
1.5 200B1�5)��0��;��	�9+��:+��(+��G1� 
('+0-'?F��01���;���:+ MF�.012=��ก00';��C��'�7�ก
*(+;1EE�5�' reverse repo ,09� securities lending ,09� 
derivatives) 

- 0-'ก1�'+	ก�� 45% 	l):+�/�0�2
:21E�:	-.�   65+	
>� MF �:+':
����=*0�ก�0 < 1 
:/,.	l):+�5�'0�2����ก����� 

- �150�<.��5.�'+/�.ก12 MF �:+����ก�����*�	,)9� < 6 	�9��  �1.��:. 
	l��3 MF �:+':����=*0�ก�0 > 1 
: 
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��� ��8�H���������� ��D����� (% ��� NAV) 
2 �01���;���1��:.  

2.1 B/E P/N �:+':	�9+��<,.�'	
):+��'9�65+ MF �.�@	���ก�0
/,.':ก�0012=��;��C�	0:�ก0.��/�50�;�0�.5�'-�C:ก�0�:+
ก`,'��ก@,�� ,09�':	�9+��</,. MF ;�'�0?<��*9�4(.��ก
50�;�0�.  
2.2 SN (65+'+0-'?F� SN AF+�7��3	2:��ก12 TBMA6)3':ก�0
	;��<��5�',)1ก	ก�q��:+ก@,��-./�
03ก�G
*�3ก00'ก�0ก@ก125)�����-+��.-�ก�0<����E�56)3ก�0
���E�5/,.	;��<��50�;�0,�:.�:+��ก/,'+)  
2.3 	���R�ก,09�50�;�0	�:�2	�+�	���R�ก�:+':03�3	-)�ก�0
R�ก	ก�� 12 	�9��  
2.4 total SIP 5�'<.� 6 <��;+-��:.  
(<.��:.'+/�.ก12ก�0)����<��ก�����0-'
�� 6)3ก����� buy 
& hold �:+)����/� B/E P/N SN 	���R�ก,09�50�;�0
	�:�2	�+�	���R�ก �:+':����'+	ก������ก�����,09�0�2ก�0
)����<�� MF ,09�':ก�0)����/� derivatives 	�9+�/,.
�01���;���1�ก)+�-':����;��*).��ก12����ก�����)               

0-'ก1�'+	ก�� 25% 

3 reverse repo  '+	ก�� 25% 

4 securities lending  '+	ก�� 25% 

5 total SIP AF+��.6ก+ �01���;��5�'<.� 8 /�;+-��:+ 1 : �150�;+-�
ก�0)�����:+*@�-�5�'4(.��ก�01���;��,09�*(+;1EE� (single 
entity limit)  
65+'+0-'?F�50�;�0,�:. 50�;�0กF+�,�:.กF+���� SN G�ก(ก ,09� 
Basel III �:+':)1กB�3*02?.-��1��:. 
5.1  ':)1กB�35�' 6.4.3 6)3 6.4.4 <��<.� 6 /�;+-��:+ 1 : 
�150�;+-�ก�0)�����:+*@�-�5�'4(.��ก�01���;��,09�
*(+;1EE� (single entity limit)  
5.2  ': credit rating ��(+/�03�125+@ก-+� investment grade 
,09�'+': credit rating 

0-'ก1�'+	ก�� 15% 
  

6 
  
  

derivatives �1��:. 

6.1 ก�0	<.��@C�0ก00' derivatives �:+':-15?�
03;�*�	�9+�ก�0
)�*-�'	;:+�� (hedging) 

'+	ก��'()*+�*-�'	;:+���:+':��(+ 
  

6.2 ก�0	<.��@C�0ก00' derivatives �:+'�/�+	�9+�ก�0)�*-�'
	;:+�� (non-hedging) 

global exposure limit 
6.2.1 ก0�: MF '+':ก�0)����622A12A.��1 
7@ก1� net exposure �:+	ก��7�กก�0)����/� derivatives =��5.��
'+	ก�� 100% <�� NAV  
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��� ��8�H���������� ��D����� (% ��� NAV) 
  6.2.2 ก0�: MF ':ก�0)����622A12A.��2 

7@ก1� net exposure �:+	ก��7�กก�0)����/� derivatives =��
'()*+�*-�'	;:�,��;(�;�� (value-at-risk : VaR) <�� MF 5.��
	
>��1��:.  
(1) absolute VaR ≤ 20% <�� NAV 
(2) relative VaR ≤ 2 	�+� <�� VaR <�� benchmark 
,'��	,5� : yก�0)����622A12A.��{ ,'��*-�'-+� ก�0)����/�
;1EE�A9.�<��)+-�,�.��:+':ก)���C�622A12A.�� (complex 
strategic investment) ,09� ก�0)����/�;1EE�A9.�<��)+-�,�.�
�:+':*-�'A12A.�� (exotic derivatives) 

** ,'��	,5� : ;@,012ก�0)����/�	���R�ก,09�50�;�0	�:�2	�+�	���R�ก	�9+�ก�0�@	������<��ก�����'+':<.�ก@,��	ก:+�-ก12 product limit 
1,2 0��)3	�:��<��ก�0*@�-� /,.��7�0��5�',)1ก	ก�q��:+;@�1ก���
03ก�Gก@,�� 
 ����
 4 : �150�;+-�ก�0)�����:+*@�-�5�'*-�'':;+-��.;+-�	;:�/�ก�7ก�0�:+)���� (concentration limit)  

��� ��8�H���������� ��D����� (% ��� NAV) 
1 ,�.�<��20�B1�0��/�0��,�F+� ��ก MF 0-'ก1�D��/5.ก�071�ก�0<�� 2)7. 0��	�:�-ก1�5.��':

7@�-�,�.�<��20�B1�0-'ก1� < 25% <��7@�-�;��C���ก	;:��
�1.�,'�<��20�B1��1.� 

2 
  
  

50�;�0,�:. 50�;�0กF+�,�:.กF+���� 50�;�0 Basel III 6)3G�ก(ก
<��4(.��ก0��/�0��,�F+�  
('+0-'?F�50�;�0,�:.D�*01H�� ,09�50�;�0,�:.D�*01H
5+��
03	�G) 

2.1 '+	ก�� 1 /� 3 <��'()*+�,�:.;�����ก�0	��� (financial 
liability)1 <��4(.��ก50�;�00���1.� 5�'�:+	
��	4�-./��2ก�0	���
;@,0120�203�3	-)�21E�:)+�;�� �1.��:. /�ก0�:�:+4(.��ก50�;�0':
,�:.;�����ก�0	����:+��ก/,'+ก+��*020�203�3	-)�21E�:?1�
 
6)3�1�'+
0�ก_/��2ก�0	���)+�;�� 2)7. ��7�@'()*+�,�:.;��
���ก�0	����1�ก)+�-'�0-'ก12'()*+�,�:.;�����ก�0	���5�'�2
ก�0	���)+�;���.-�ก>�.=��<.�'(),�:.;�����ก�0	����1.�735.��	
>�
<.�'()�:+':ก�0	4�6�0+	
>�ก�0�1+-
 6)3/�ก0�:�:+4(.��ก50�;�0
'+':,�:.;�����ก�0	���5�'�:+	
��	4�-./��2ก�0	���;@,0120�2
03�3	-)�21E�:)+�;��2 /,./�.�150�;+-�'+	ก�� 1 /� 3 <��'()*+�
ก�0��ก6)3	;��<��50�;�05�'<.��:.<��4(.��ก0���1.�	
>�0��
*01.� 	-.�65+/�ก0�:�:+4(.��ก50�;�0�.':ก�0�9+�622 filing /�
)1กB�3	
>�=*0�ก�0 (bond issuance program) /,.��7�0��
	
>�0��=*0�ก�0   
2.2 /�ก0�:�:+ก�����)����/�50�;�05�'<.��:.=��	
>�50�;�0�:+
��ก/,'+6)3': credit rating ��(+/�03�125+@ก-+� investment 
grade ,09�'+': credit rating /,.2)7.)����	�9+�ก�����D��/5.
ก�071�ก�0<�� 2)7.0��	�:�-ก1�0-'ก1�'+	ก�� 1 /� 3 <��
'()*+�ก�0��ก6)3	;��<��50�;�0�1�ก)+�-	
>�0��*01.� 	-.�65+
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��� ��8�H���������� ��D����� (% ��� NAV) 

ก0�:�:+4(.��ก50��.':ก�0�9+�622 filing /�)1กB�3	
>�=*0�ก�0 
(bond issuance program) /,.��7�0��	
>�0��=*0�ก�0 
(�150�;+-�5�' 2.2 './�.ก12ก0�:	
>�50�;�0�:+��ก=��2�**) 
�1��:. 
1. C�. 2�. ,09� 2*. 5�'ก`,'��-+��.-�C�0ก�7;?�21�ก�0	��� 
2. C��*�0��';�� 
3. C��*�0��*�0;�	*0�3,� 
4. C��*�0	�9+�ก�0	กB506)3;,ก0��ก�0	กB50 
5. 200B1�5)��0��;��	�9+��:+��(+��G1� 
6. C��*�0�1���-�;�,ก�7<���ก)��6)3<����+�'6,+�
03	�G
�� 
7. C��*�0	�9+�ก�0;+���ก6)3�@	<.�6,+�
03	�G�� 
8. C��*�0��;)�'6,+�
03	�G�� 
9. 2). 
10. ;?�21�ก�0	���03,-+��
03	�G�:+
03	�G��	
>�;'���ก 
11. ;?�21�ก�0	���5+��
03	�G�:+':)1กB�3�@���	�:�-ก122�**)
5�'1.-9.) 

3 ,�+-� CIS <��ก�����/�ก�����,�F+� '+	ก�� 1 /� 3 <��7@�-�,�+-� CIS �1.�,'�<�� MF ,09�ก����� 
CIS 5+��
03	�G �:+��ก,�+-��1.�  
- �150�<.��5.�'+/�.ก12ก�0)�����1��:.  
(1) ก�0)����/�,�+-� CIS <��ก������:+':)1กB�3*02?.-��1��:. 
=���.012*-�'	,>���27�ก;@�1ก���  
(1.1) ':<���	)>ก  
(1.2) 71�51.�<F.�/,'+=��':����'+	ก�� 2 
:  
(1.3) 	;��<��5+�4(.)����/�-�ก-.��  
(2) ก�0)����/�,�+-�)����<�� MF �9+��:+ 2)7.	�:�-ก1�	
>�
4(.0124����2/�ก�0�@	���ก�0  

4 ,�+-� infra <��ก�����/�ก�����,�F+� '+	ก�� 1 /� 3 <��7@�-�,�+-� infra �:+��ก,�+-��1.� 	-.�65+	
>�
,�+-� infra <��ก������:+':)1กB�3*02?.-��1��:. =���.012*-�'
	,>���27�ก;@�1ก���  
(1.1) ':<���	)>ก  
(1.2) 71�51.�<F.�/,'+=��':����'+	ก�� 2 
:  
(1.3) 	;��<��5+�4(.)����/�-�ก-.��  

5 ,�+-� property <��ก�����/�ก�����,�F+� '+	ก�� 1 /� 3 <��7@�-�,�+-� property �:+��ก,�+-��1.� 	-.�65+
	
>�,�+-� property <��ก������:+':)1กB�3*02?.-��1��:. =��
�.012*-�'	,>���27�ก;@�1ก���  
(1.1) ':<���	)>ก  
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��� ��8�H���������� ��D����� (% ��� NAV) 

(1.2) 71�51.�<F.�/,'+=��':����'+	ก�� 2 
: 
(1.3) 	;��<��5+�4(.)����/�-�ก-.�� 

 6  ,�+-� private equity '+	ก�� 1 /� 3 <��7@�-�,�+-� private equity �1.�,'�<��
ก����� private equity  

,'��	,5� : 1 ,�:.;�����ก�0	��� (financial liability) /,.��7�0��5�''�50H��ก�021E�:�:+4( .��ก50�;�0�1�ก)+�-�.71��@�2ก�0	���5�'
'�50H��ก�021E�:�1.� =��	
>�'�50H��ก�00��������ก�0	����:+ก@,��=��*�3ก00'ก�0ก@,��'�50H��ก�021E�:5�'ก`,'��-+��.-�
-����:�21E�: ,09�'�50H��ก�00��������ก�0	����:+	
>��:+��'012/�03�12;�ก) 	�+� International Financial Reporting Standards (IFRS) 
,09� United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) 	
>�5.� 

2 0-'?F�ก0�:�1�'+*02ก@,��ก�071��@�2ก�0	���/�*01.�60ก<��4(.��ก50�;�0  

�1.��:. ก�0*@�-�;1�;+-�5�'�=�2��ก�0)����6)3�150�;+-�ก�0)���� /,.	
>�
5�'
03ก�G*�3ก00'ก�0ก@ก125)�����-+��.-�ก�0)����
<��ก����� 6)3/,09��:+6ก.<	��+'	5�' 
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D����:�`�����
�� ����D�=I�� I�8:�E	�F����������
��
�ก�กL=F�กก��������I�8J��O�����������  

�����=�
=�>	
D���ID����
 25 �pAH�:� 2564 Oc�����
 30 ��A��� 2565 

 

���ก���
��
�ก�กL=F�กก��������  
(�����8������:�������������`�) 

��D��D��9:��ก��* ��
�ก�กL=F���* 
(31 ��A��� 2563) 

��
�ก�กL=F���* 
(31 ��A��� 2564) 

��
�ก�กL=F���* 
(31 ��A��� 2565) 

1. :�`�����
��I�8:�E	�F�������������
��8���
ก�����***** 

'+	ก�� 3.21 - - 1.36 

1.1 *+�C00'	�:�'ก�071�ก�0 (Management fee) '+	ก�� 2.68 - - 1.14 
1.2 *+�C00'	�:�'4(.�(6)4)
03=���� (Trustee fee) '+	ก�� 0.11 - - 0.03 
1.3 *+�C00'	�:�'����3	2:�� (Registrar fee) '+	ก�� 0.11 - - 0.04 
1.4 *+��:+
0FกB�ก�0)���� (Advisory fee) '+': - - '+': 
1.5 *+�/�.7+��/�ก�071�/,.':4(.
03ก1�  
(Cost of providing the insurance) 

'+': - - '+': 

1.6 *+�/�.7+���9+� c (Other expenses)** '+	ก�� 2.68 - - 0.15 
� *+�C00'	�:�'7+��ก)5.-7��3	2:��	
>�ก�����0-'  
(Sec. Fee) 

5�'�:+7+��70�� - - 0.13 

� *+�;�221E�:  (Auditing fee) 5�'�:+7+��70�� - - 0.02 
� ก�0=�B�� 
03��;1'�1�C� 6)3;+�	;0�'ก�0<��/��+-�
	;��<��,�+-�)����*01.�60ก 

'+	ก�� 0.27  
<��7@�-�	������ 

<��=*0�ก�0 
- - '+': 

�ก�0=�B�� 
03��;1'�1�C� 6)3;+�	;0�'ก�0<��D��,)1�
	;��<��,�+-�)����*01.�60ก 

'+	ก�� 0.27*** - - '+': 

� *+�/�.7+���9+� c **** 5�'�:+7+��70�� - - 0.00 

2. :�`�����
��I�8:�E	�F���
��8���ก������� 5�'�:+7+��70�� - - '+': 
���:�`�����
��I�8:�E	�F���
��
�ก�กL=F���
�������***** '+	ก�� 3.21 - - 1.36 

:�E	�F��E�ก��N���������ก������ (Trading cost) 5�'�:+7+��70�� - - '+': 

*      *+�C00'	�:�' / *+�/�.7+���1�ก)+�-�.0-'D�B:'()*+�	��+'6).- 
**    	'9+�*@�-�0-'ก12*+�C00'	�:�',09�*+�/�.7+��5+�� c �:+	0:�ก	ก>270��7�กก�����0-'5�'<.� 1.1 x 1.5 735.��'+	ก��*+�C00'	�:�'0-'<��ก����� 
***  �1.��:. '+	ก��ก-+�����4(.)����ก)�+'/2�**)�150�0.��)3 0.27 <��'()*+��01���;��;��C�<��ก�����0-'/�65+)3-1� 
****  *+�/�.7+���9+��:+�.��ก-+�,09�	�+�ก120.��)3 0.01 <��'()*+��01���;��;��C� 
***** '+0-'*+�D�B:	����.��5�2�**);@,012	����.5�''�50� 40 (4) (ก) 6,+�
03'-)01B`�ก0 
�1.��:. *+�C00'	�:�' ,09� *+�/�.7+��5�'�:+�.032�-./�=*0�ก�0 ��7':ก�0	
):+��6
)�	��+'<F.�=��'+	ก��0.��)3 5 <���150�*+�C00'	�:�' ,09� *+�/�.7+�� 5�'�:+�.
032�-./�=*0�ก�0 
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���ก���
��
�ก�กL=F�กJ��N�������J��O�����������  
(�����8������:����������) 

��D��D��
9:��ก��* 

��
�ก�กL=F���* 
(31 ��A��� 2563) 

��
�ก�กL=F���* 
(31 ��A��� 2564) 

��
�ก�กL=F���* 
(31 ��A��� 2565) 

*+�C00'	�:�'ก�0<�� (Front-End Fee)** '+	ก�� 3.21 - - 1.07 
*+�C00'	�:�'ก�0012A9.�*9� (Back-End Fee)** '+	ก�� 3.21 - - �ก	-.�'+	0:�ก	ก>2 
*+�C00'	�:�'ก�0;12	
):+��,�+-�)���� (Switching 
Fee)** 

    

(1)  *+�C00'	�:�'ก�0;12	
):+��,�+-�)����	<.� 
(Switching In) 

 
'+	ก�� 3.21 

 
- 

 
- 

 
1.07 

(2)  *+�C00'	�:�'ก�0;12	
):+��,�+-�)������ก 
(Switching Out) '+	ก�� 3.21 - - �ก	-.�'+	0:�ก	ก>2 

*+�
012ก0�:<��*9�,�+-�)����ก+��03�3	-)�?9�
*0���:+ก@,��-./�=*0�ก�0 (Exit Fee)  

'+': - - '+': 

*+�/�.7+��/�ก�0A9.�,09�<��,)1ก�01��� 	'9+�':ก�0
;1+�A9.�,09�;1+�<��,09�;12	
):+��,�+-�)����  
(	ก>2	<.�ก�����) (Brokerage Fee) 

'+	ก�� 0.75 - - �ก	-.�'+	0:�ก	ก>2 

*+�C00'	�:�'ก�0=��,�+-�)���� /��150� 10 2�� 
5+�,�+-�)���� 
1,000 ,�+-� 

- - 
/��150� 10 2�� 
5+�,�+-�)���� 
1,000 ,�+-� 

*       *+�C00'	�:�' / *+�/�.7+���1�ก)+�-0-'D�B:'()*+�	��+'6).- 
**     *+�C00'	�:�'ก�0<�� / ;12	
):+��,�+-�)������7	0:�ก	ก>27�ก4(.;1+�A9.�,�+-�)����65+)3ก)�+',09�65+)30��/��150��:+'+	�+�ก1�  =��20�B1�71�ก�07367.�  

0��)3	�:��6)3,)1ก	ก�q�/,.�0�25+�
 
***   *+�C00'	�:�' / *+�/�.7+���1�ก)+�-'+':D�B:'()*+�	��+' 
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����8��
��ก������� ก��ก���������I�8ก��ก�H��8J�ก��� 
� ����
 30 ��A��� 2565 

 
  ���:� �����8������:� 

	�����ก������ D����:�D��� ������������ �̀ 
  (=��) (%) 

��������� 122,067,518.00  83.04%  
  ���������D����8��Q 122,067,518.00  83.04%  

  
  

ISHARES US INFRASTRUCTURE(IFRAUF) 51,281,746.66  34.88%  
  

  
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE(IGFUQ) 17,983,147.76  12.23%  

  
  

GLOBAL X US INFRASTRUCTURE(PAVEUF) 17,572,996.81  11.95%  
  

  
ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR E(SOXXUQ) 17,251,065.31  11.73%  

  
  

US GLOBAL JETS ETF(JETSUP) 10,639,649.97  7.24%  
  

  
GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF(DRIVUQ) 3,555,997.37  2.42%  

  
  

ALPS CLEAN ENERGY ETF(ACESUP) 1,800,291.95  1.22%  
  

  
VANECK SEMICONDUCTOR(SMHUQ) 1,179,682.14  0.80%  

  
  

FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND(XLFUP) 802,940.03  0.55%  
����P�ก`��:�� 28,719,905.84  19.54%  
  

  
2'7.C��*�0ก;�ก0��(KBANK) 28,719,905.84  19.54%  

��>>�N������������� / FORWARD (3,565,771.46) (2.43%) 
  

  
;1EE�A9.�<��)+-�,�.�/FORWARD(FWTHBUSD22617AU) 251,652.61  0.17%  

  
  

;1EE�A9.�<��)+-�,�.�/FORWARD(FWTHBUSD22520A) 166,543.39  0.11%  
  

  
;1EE�A9.�<��)+-�,�.�/FORWARD(FWTHBUSD22520C) 158,219.25  0.11%  

  
  

;1EE�A9.�<��)+-�,�.�/FORWARD(FWTHBUSD22O28F) 126,354.53  0.09%  
  

  
;1EE�A9.�<��)+-�,�.�/FORWARD(FWTHBUSD22N18O) 120,545.50  0.08%  

  
  

;1EE�A9.�<��)+-�,�.�/FORWARD(FWTHBUSD22708AC) 110,172.74  0.07%  
  

  
;1EE�A9.�<��)+-�,�.�/FORWARD(FWTHBUSD22520B) 109,770.03  0.07%  

  
  

;1EE�A9.�<��)+-�,�.�/FORWARD(FWTHBUSD22O28J) 63,411.04  0.04%  
  

  
;1EE�A9.�<��)+-�,�.�/FORWARD(FWUSDTHB22520GO) 33,731.61  0.02%  

  
  

;1EE�A9.�<��)+-�,�.�/FORWARD(FWTHBUSD22N18A) 9,458.78  0.01%  
  

  
;1EE�A9.�<��)+-�,�.�/FORWARD(FWTHBUSD22N18AE) (17,409.00) (0.01%) 

  
  

;1EE�A9.�<��)+-�,�.�/FORWARD(FWUSDTHB22520BO) (76,773.36) (0.05%) 
  

  
;1EE�A9.�<��)+-�,�.�/FORWARD(FWUSDTHB22N18AC) (108,473.94) (0.07%) 

  
  

;1EE�A9.�<��)+-�,�.�/FORWARD(FWUSDTHB22617FA) (186,300.00) (0.13%) 
  

  
;1EE�A9.�<��)+-�,�.�/FORWARD(FWUSDTHB22520BY) (406,939.75) (0.28%) 

  
  

;1EE�A9.�<��)+-�,�.�/FORWARD(FWUSDTHB22O28A) (557,481.77) (0.38%) 
  

  
;1EE�A9.�<��)+-�,�.�/FORWARD(FWUSDTHB22520O) (881,292.85) (0.60%) 

  
  

;1EE�A9.�<��)+-�,�.�/FORWARD(FWUSDTHB22708AA) (964,426.35) (0.66%) 
  

  
;1EE�A9.�<��)+-�,�.�/FORWARD(FWUSDTHB22617AZ) (1,516,533.92) (1.03%) 
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  ���:� �����8������:� 
	�����ก������ D����:�D��� ������������ �̀ 

  (=��) (%) 
��
������� (215,743.60) (0.15%) 
���:������������� �̀ 147,005,908.78  100.00%  
���:���������� (=��) 8.7633 

 

������������������� 

� ����
 30 ��A��� 2565 

 

ก������D�����   ���:�D����:�D���   %NAV  
(ก) 50�;�0D�*01H �.6ก+ 51�-6)ก	��� �1�C215001H2�) �1�C2150C��*�06,+�
03	�G�� 
�1�C2150 ,09�50�;�06,+�,�:.�:+ก�����	�9+�ก�0h9.�h(6)3�1���0322;?�21�ก�0	��� ,09�
ก03�0-�ก�0*)1� 	
>�4(.��ก 4(.0120�� 4(.012��-1) ,09�4(.*.@
03ก1�                                 -   

  
     

-   
(<) 50�;�0�:+C��*�0�:+':ก`,'��	l��371�51.�<F.� C��*�0������� ,09�20�B1�	������	
>� 
4(.��ก 4(.0120�� 4(.012��-1) 4(.;)1ก,)1� ,09�4(.*.@
03ก1�                 28,719,905.84  

     
19.54  

(*) 50�;�0�:+':20�B1��:+�.012 rating /�03�12 investment grade 	
>�4(.��ก 4(.0120�� 4(.012
��-1) 4(.;)1ก,)1� ,09�4(.*.@
03ก1�                                         -   

     
-   

(�) 50�;�0�:+':20�B1��:+�.012ก�071��1��12*-�'�+�	�9+�?9�/�03�12�:+5+@ก-+� investment 
grade ,09�'+': rating 	
>�4(.��ก 4(.0120�� 4(.012��-1) 4(.;)1ก,)1� ,09�4(.*.@
03ก1�  

     
-   

     
-   

;1�;+-�;(�;�� (Upper Limit) �:+20�B1�71�ก�0*��-+�73)����/�ก)�+' (�) 15 %NAV 

J�ก���<����������ก�������� 

J�ก���<�������I�8��	�
	
������������D���
�x���� 
(*@�-�5�'
:
_���� 51.�65+ '.*. x C.*. <��65+)3
:) 

 
 

������D� : 4)ก�0�@	������/���:5 '��.	
>�;�+��9��1�?F�4)ก�0�@	������/����*5 
4(.)����*-0�@*-�'	<.�/7)1กB�3;��*.� 	�9+��< 4)5�26�� 6)3*-�'	;:+��ก+��51�;��/7 
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J�ก���<�������I==��ก���� 

J�D�=I��F�กก������� 
% D��	������ % D��
 

YTD 3 ����� 6 ����� 1 �
 3 �
 5 �
 10 �
 D���IDF��D��� 

SCBGTTG2 -15.80% -7.28% -14.85% n.a. n.a. n.a. n.a. -12.36% 

	ก�q�'�50H��1 -11.88% -7.23% -10.35% n.a. n.a. n.a. n.a. -2.14% 

*-�'41�4-�<��4)ก�0�@	������ 12.67% 10.86% 15.26% n.a. n.a. n.a. n.a. 17.90% 

*-�'41�4-�<��	ก�q�'�50H�� 10.22% 9.36% 11.58% n.a. n.a. n.a. n.a. 12.98% 

������D� : ก�0-1�4)ก�0�@	������<��ก�����0-'�:. 71��@<F.�5�''�50H��ก�0-1�4)ก�0�@	������<��;'�*'20�B1�71�ก�0)���� 
1 �1��: MSCI ACWI Net Total Return USD 
012�.-�5.����ก�0
.��ก1�*-�'	;:+���150�6)ก	
):+��	�9+�*@�-�4)5�26��	
>�;ก�)	���2�� 

� -1��:+)���� (/��150�;+-� 50%) 6)3
012�.-��150�6)ก	
):+��	�9+�	�:�2ก12*+�;ก�)	���2�� � -1��:+*@�-�4)5�26�� (/��150�;+-� 
50%) 

ySCBAM 	
>�4(.*@�-�4)5�26���1��:�:.-1�=��/�.<.�'()�1��: � ;�.�-1�{ 

� ก������:.	*�':4)<�����;(�;��/��+-�	-)� 5 
: (maximum drawdown) *9� -18.50% 
 

��������D�����������
��ก����������ก����� (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

��=�8�8����D���ID����
 25 �pAH�:� 2564 Oc�����
 30 ��A��� 2565 
 

PTR = Min (A9.��01���;��, <���01���;��) 

 Avg. NAV 

PTR = 428,494,900.17 

 182,391,392.72 

PTR = 2.35 
 

������D� : PTR *@�-�7�ก'()*+��:+�.��ก-+�03,-+��4)0-'<��'()*+�ก�0A9.��01���;��ก124)0-'<��'()*+�ก�0<���01���;�� �:+ก�����0-')����/�0�2
03�3	-)�21E�:�:+4+��'� ,�0�.-�'()*+��01���;��;��C�	l):+�<��ก�����0-'/�0�203�3	-)�21E�:	�:�-ก1�
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����8��
��D��D�����I�8�����=:������	��O�����D�������กD��E� PORT 

� ����
 30 ��A��� 2565 

 
��8�H�  

  
 J����ก  

  
 J��:�</J����=���/J�����ก����  

  
���:�=ก<��� 

  
 �����=:������	��O�����J����กD�����   ���:�����D�{�  

  
 ���:�D����:�D���  

   TRIS Rating   FITCH Rating  

 	���R�กC��*�0   2'7.C��*�0ก;�ก0��        AA+(tha)                       -                28,719,905.84  
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ก����������������	�� Global Thematic Trigger 2 : SCBGTTG2 

Fitch Ratings 
   

�����=:������	��O���8�8����<���=��8��Q���  �����=:������	��O���8�8�����<���=��8��Q��� 

AAA (tha) 
AAA 6;��?F�03�12*-�'�+�	�9+�?9�<1.�;(�;��<���12�12*-�'�+�	�9+�?9�
D��/�
03	�G��AF+�ก@,��=��h���� =���12�12*-�'�+�	�9+�?9��:.73'�2
/,.ก12�1��12*-�'�+�	�9+�?9��:+':*-�'	;:+�� y�.���:+;��{ 	'9+�	
0:�2	�:�2ก12    
4(.��ก50�;�0,09�50�;�0�9+�/�
03	�G�� 6)3=��
ก5�6).-73ก@,��
/,.6ก+50�;�0���ก�0	����:+��ก,09�*.@
03ก1�=��01H2�) 

 F1 (tha) 
6;��?F�03�12*-�';�'�0?<1.�;(�;��/�ก�0�@03,�:.5�'	�9+��<<��50�;�0
50�5�'ก@,��	'9+�	
0:�2	�:�2ก124(.��ก50�;�0,09�50�;�0�9+� c /�
03	�G
��D��/5.�1��12*-�'�+�	�9+�?9�D��/�
03	�G��AF+�ก@,��=��h���� =��
�1��12*-�'�+�	�9+�?9��:.73'�2/,.;@,012�1��12*-�'�+�	�9+�?9��:+':*-�'	;:+�� 
y�.���:+;��{ 	'9+�	
0:�2	�:�2ก124(.��ก50�;�0�9+�/�
03	�G	�:�-ก1� 6)3=��

ก5�6).-73ก@,��/,.ก1250�;�0���ก�0	����:+��ก,09�*.@
03ก1�=��01H2�) 
/�ก0�:�:+':03�12*-�'�+�	�9+�?9�;(�	
>���	GB73':;1E)1กB�� y+{ 6;��-.
	��+'	5�'7�ก�1��12*-�'�+�	�9+�?9��:+ก@,�� 

AA (tha) 
AA 6;��?F�03�12*-�'�+�	�9+�?9�<1.�;(�'�ก	'9+�	
0:�2	�:�2ก124(.��ก     
50�;�0,09�50�;�0�9+�/�
03	�G=��03�12*-�'�+�	�9+�?9�<��50�;�0���
ก�0	���<1.��:.5+��7�ก4(.��ก50�;�0,09�50�;�0�9+��:+�.012ก�071��1��12*-�'
�+�	�9+�?9�<1.�;(�;��<��
03	�G��	�:��	)>ก�.�� 

 F2 (tha) 
6;��?F�03�12*-�';�'�0?/�ก�0�@03,�:.5�'	�9+��<���ก�0	���5�'
ก@,��	-)�/�03�12�:+�+���/7	'9+�	
0:�2	�:�2ก124(.��ก50�;�0,�:.�9+�/�

03	�G	�:�-ก1� ��+��0ก>�: 03�12<��*-�'�+�	�9+�?9��1�ก)+�-�1�'+��7
	�:�2	�+�ก12ก0�:�:+�.012ก�071��1��12*-�'�+�	�9+�?9��:+;(�ก-+� 

A (tha) 
A 6;��?F�03�12*-�'�+�	�9+�?9�<1.�;(�	'9+�	
0:�2	�:�2ก124(.��ก50�;�0,09�
50�;�0�9+�/�
03	�G�� ��+��0ก>�: ก�0	
):+��6
)�<��;?��ก�0��,09�
;D�����	G0BHก�7��7':4)ก03�25+�*-�';�'�0?/�ก�0�@03,�:.�.50�
5�'ก@,��<��50�;�0���ก�0	���	,)+��:.'�กก-+�50�;�0�9+��:+�.012ก�071�
�1��12*-�'�+�	�9+�?9�/�
03	D��:+;(�ก-+� 

 F3 (tha) 
6;��?F�03�12*-�';�'�0?/�ก�0�@03,�:.5�'	�9+��<<��50�;�0ก�0	���5�'
ก@,��	-)�/�03�12
��ก)��	'9+�	
0:�2	�:�2ก124(.��ก50�;�0�9+�,09�50�
;�0�9+�/�
03	�G	�:�-ก1� ��+��0ก>�: *-�';�'�0?/�ก�0�@03,�:.�1�ก)+�-73
':*-�''+6�+���'�ก<F.�
5�'*-�'	
):+��6
)�/����)2/�03�3;1.�
'�กก-+�50�;�0�:+�.012ก�071�ก�071��1��12�:+;(�ก-+� 

BBB (tha) 
BBB 6;��?F�03�12*-�'�+�	�9+�?9�<1.�
��ก)��	'9+�	
0:�2	�:�2ก124(.��ก
50�;�0�9+�/�
03	�G�� ��+��0ก>�: ':*-�'	
>�
�.'�กก-+�ก�0
	
):+��6
)�<��;?��ก�0��,09�;D�����	G0BHก�773':4)ก03�25+�
*-�';�'�0?/�ก�0�@03,�:.�.50�5�'ก@,��	-)�<��50�;�0���ก�0	���
	,)+��:.'�กก-+�50�;�0,�:.�9+��:+�.012ก�071��1��12*-�'�+�	�9+�?9�/�
03	D�
�:+;(�ก-+� 

 B (tha) 
6;��?F�03�12*-�';�'�0?/�ก�0�@03,�:.5�'	�9+��<<��50�;�0ก�0	���5�'
ก@,��	-)��:+'+6�+���	'9+�	
0:�2	�:�2ก124(.��ก50�;�0�9+�/�
03	�G�� 
*-�';�'�0?/�ก�0�@03,�:.�1�ก)+�-73'+6�+���'�ก<F.�5�'ก�0
	
):+��6
)����	G0BHก�76)3ก�0	���/����)203�3;1.� 

BB (tha) 
BB 6;��?F�03�12*-�'�+�	�9+�?9�*+��<.��5+@	'9+�	
0:�2	�:�2ก124(.��ก    
50�;�0�9+�/�
03	�G�� ก�0�@03,�:.5�'	�9+��<<��50�;�0	,)+��:.
D��/�
03	�G�1.� c ':*-�''+6�+���/�03�12,�F+�6)3*-�';�'�0?/�
ก�0�@03,�:.*9�5�'ก@,��	-)�73':*-�''+6�+���'�ก<F.�5�'ก�0
	
):+��6
)�<��	G0BHก�7/����)2 

 C (tha) 
6;��?F�03�12*-�';�'�0?/�ก�0�@03,�:.5�'	�9+��<<��50�;�0ก�0	���5�'
ก@,��	-)��:+'+6�+���;(� 	'9+�	
0:�2	�:�2ก124(.��ก50�;�0�9+�/�
03	�G��
*-�';�'�0?/�ก�0
_�215�5�'<.�4(ก�1����ก�0	���<F.���(+ก12;D�-3�:+	�9.�5+�
ก�0�@	���C�0ก�76)3;D��ก�0�����	G0BHก�7	�+��1.� 

B (tha) 
B 6;��?F�03�12*-�'��	�9+�?9�<1.�5+@��+��':�1�;@*1E	'9+�	
0:�2	�:�2ก12  
4(.��ก50�;�0,�:.�9+� c /�
03	�G�� ก�0
_�215�5�'	�9+��<<��50�;�0
,�:.6)3<.�4(ก�1����ก�0	����1�*�	
>�
�./�
177�21� 65+*-�''1+�*��1�
7@ก1���(+/�03�12,�F+�	�+��1.� 6)3*-�';�'�0?/�ก�0�@03,�:.5�'ก@,��
��+��5+�	�9+��	�+��1.� 6)3*-�';�'�0?/�ก�0�@03,�:.5�'ก@,����+��
5+�	�9+���1.� '+6�+���<F.���(+ก12;D�-3�:+	�9.�5+�ก�0�@	���C�0ก�76)3;D��
���	G0BHก�7 
 
 
 
 

 D (tha) 
6;��?F�ก�04���1��@03,�:.�:+�.	ก��<F.�6).-,09�ก@)1�73	ก��<F.� 
 
������D���8ก�=ก��F�������=:������	��O��E��8�8���E��8�8����
�<���=��8��Q���                                                                    
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ก����������������	�� Global Thematic Trigger 2 : SCBGTTG2 

Fitch Ratings 
   

�����=:������	��O���8�8����<���=��8��Q���  �����=:������	��O���8�8�����<���=��8��Q��� 

CCC (tha), CC (tha), C (tha) 
�1��12*-�'�+�	�9+�?9�	,)+��:.6;��?F�03�12*-�'�+�	�9+�?9�<1.�5+@'�ก	'9+�
	
0:�2	�:�2ก124(.��ก50�;�0,09�50�;�0�9+�/�
03	�G�� *-�';�'�0?
/�ก�0
 �̀215�5�'<.�4(ก�1����ก�0	���<F.���(+ก12;D�-3�:+	�9.�5+�ก�0�@	���
C�0ก�76)3ก�0�1������	G0BHก�7	�:����+��	�:�- 

 	*09+��2+��:.��	GB;@,012
03	�G�� ytha{ 73?(ก032�-.5+�7�ก�1��12*-�'
�+�	�9+�?9���ก�1��12 	�9+�6�ก*-�'65ก5+����ก7�กก�071��1��12*-�'
�+�	�9+�?9�03�12;�ก)	*09+��,'�� y+{ ,09� y-y ��773?(ก032�-.	��+'	5�'5+�7�ก
�1��12*-�'�+�	�9+�?9�;@,012
03	�G,�F+� c 	�9+�6;��?F�;?��3�+��=��
	
0:�2	�:�2ก1�D��/��1��12*-�'�+�	�9+�?9�<1.�,)1ก �1.��:. 73'+':ก�0032�
;1E)1กB�� 5+��.���1�ก)+�-;@,012�1��12*-�'�+�	�9+�?9��1��12 yAAA(tha){ 
,09��1��12�:+5+@ก-+� yCCC(tha){ ;@,012�1��12*-�'�+�	�9+�?9�/�03�3��-  
6)373'+':ก�0032�;1E)1กB��5+��.���1�ก)+�-;@,012�1��12*-�'�+�	�9+�?9� 
/�03�3;1.� ��ก	,�9�7�ก yF1(tha){ 

D (tha) 
�1��12*-�'�+�	�9+�?9�	,)+��:. 73?(กก@,��/,.;@,012��*�ก0,09�50�;�0,�:.
AF+�ก@)1���(+/�D�-34���1��@03,�:./�
177�21� 

 ;1EE��ก�0
012�1��12*-�'�+�	�9+�?9� (Rating Watch) : ;1EE��ก�0
012
�1��12*-�'�+�	�9+�?9�73?(ก/�.	�9+�67.�/,.�1ก)�����0�2-+�':*-�'	
>�
�.�:+ 
73':ก�0	
):+��6
)��1��12*-�'�+�	�9+�?9�6)367.�6�-=�.'��G���<��ก�0
	
):+��6
)��1�ก)+�- ;1EE���1�ก)+�-��7032�	
>� y;1EE��2-ก{ AF+�2+��:.
6�-=�.'/�ก�0
012�1��12*-�'�+�	�9+�?9�/,.;(�<F.� y;1EE��)2{ 732+��:.
6�-=�.'/�ก�0
012�1��12*-�'�+�	�9+�?9�/,.5+@)� ,09� y;1EE��-�-1���{  
/�ก0�:�:+�1��12*-�'�+�	�9+�?9���773�.012ก�0
012<F.�
012)�,09�*��:+=�� 

ก5� ;1EE��ก�0
012�1��12*-�'�+�	�9+�?9�'1ก73?(ก032�-.;@,012�+-�
03�3	-)�;1.� c 

Tris Rating 
   
�����=�:���DD�������
��8�8ก���I�8�8�8����
����D���ID 1 �
�c��  �����=�:���DD�������
��8�8���� �
����D<ก�� 1 �
  

AAA 
AAA �1��12	*0��5;(�;�� ':*-�'	;:+��5+@�:+;�� 20�B1�':*-�';�'�0?/�ก�0
�@03��ก	2:.�6)3*9�	���5.�/�	ก�q�;(�;�� 6)3�.0124)ก03�2�.��'�ก
7�กก�0	
):+��6
)����C�0ก�7 	G0BHก�7 6)3;�+�6-�).�'�9+�c 

 T1 
T1 ��ก50�;�0,�:.':;?��3�1.�����.��ก�05)��6)3ก�0	����:+6<>�6ก0+�/�
03�12�:'�ก ':;D��*)+���:+�:'�ก 6)3�1ก)����73�.012*-�'*�.'*0��7�กก�0
4���1��@03,�:.�:+�:ก-+��1��12	*0��5/�03�12�9+� 4(.��ก50�;�0�:+�.012�1��12
	*0��5/�03�12�1�ก)+�-AF+�':	*09+��,'�� "+" �.-�73�.012*-�'*�.'*0���.��
ก�04���1��@03,�:.�:+;(���+�<F.� 

AA 
AA ':*-�'	;:+��5+@'�ก 20�B1�':*-�';�'�0?/�ก�0�@03��ก	2:.�6)3*9� 
	���5.�/�	ก�q�;(�'�ก 65+��7�.0124)ก03�27�กก�0	
):+��6
)����C�0ก�7 
	G0BHก�7 6)3;�+�6-�).�'�9+�c '�กก-+��1��12	*0��5�:+��(+/�03�12 AAA 

 T2 
T2 4(.��ก50�;�0,�:.':;?��3�1.�����.��ก�05)��6)3ก�0	����:+6<>�6ก0+�/�
03�12�: 6)3':*-�';�'�0?/�ก�0�@03,�:.03�3;1.�/�03�12�:+�+���/7 

A 
A ':*-�'	;:+��/�03�125+@ 20�B1�':*-�';�'�0?/�ก�0�@03��ก	2:.�6)3
*9�	���5.�/�	ก�q�;(� 65+��7�.0124)ก03�27�กก�0	
):+��6
)����C�0ก�7 
	G0BHก�7 6)3;�+�6-�).�'�9+�c '�กก-+��1��12	*0��5�:+��(+/�03�12;(�ก-+� 

 T3 
T3 4(.��ก50�;�0,�:.':*-�';�'�0?/�ก�0�@03,�:.03�3;1.�/�03�12�:+��'012�. 

BBB 
BBB ':*-�'	;:+��/�03�12
��ก)�� 20�B1�':*-�';�'�0?/�ก�0�@03
��ก	2:.�6)3*9�	���5.�/�	ก�q��:+	�:���� 65+':*-�'�+��,-5+�ก�0
	
):+��6
)����C�0ก�7 	G0BHก�7 6)3;�+�6-�).�'�9+�c '�กก-+� 6)3��7':
*-�';�'�0?/�ก�0�@03,�:.�:+�+��6�)�	'9+�	�:�2ก12�1��12	*0��5�:+��(+/�
03�12;(�ก-+� 
 
 
 
 
 

 T4 
T4 4(.��ก50�;�0,�:.':*-�';�'�0?/�ก�0�@03,�:.03�3;1.��:+*+��<.���+��6� 
�1��12	*0��5��ก
03	D��:+71�=���0�;	0�5�.�	
>��1��12	*0��550�;�0,�:./�
503ก()	���2�� AF+�;3�.��*-�';�'�0?/�ก�0�@03,�:.<��4(.��ก50�;�0=��
'+0-'*-�'	;:+��/�ก�0	
):+��6
)�ก�0�@03,�:.7�ก;ก�)	���2��	
>�;ก�)
	���50�5+��
03	�G 
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ก����������������	�� Global Thematic Trigger 2 : SCBGTTG2 

Tris Rating 
   
�����=�:���DD�������
��8�8ก���I�8�8�8����
����D���ID 1 �
�c��  �����=�:���DD�������
��8�8���� �
����D<ก�� 1 �
  
BB 
BB *-�'	;:+��/�03�12;(� 20�B1�':*-�';�'�0?/�ก�0�@03��ก	2:.�6)3
*9�	���5.�/�	ก�q�5+@ก-+�03�12
��ก)�� 6)373�.0124)ก03�27�กก�0
	
):+��6
)����C�0ก�7 	G0BHก�7 6)3;�+�6-�).�'�9+�c *+��<.���1�	7� AF+�
��7;+�4)/,.*-�';�'�0?/�ก�0�@03,�:.��(+/�	ก�q��:+'+	�:���� 
 

 ��ก7�ก�:. �0�;	0�5�.��1�ก@,�� "6�-=�.'�1��12	*0��5" (Rating Outlook)  
	�9+�;3�.��*-�'	
>�
�.<��ก�0	
):+��6
)��1��12 	*0��5<��4(.��ก50�
;�0/�03�3
��ก)��,09�03�3��- =���0�;	0�5�.�73��7�0��?F�=�ก�;�:+73
	ก��ก�0	
):+��6
)�<��D�-3��5;�,ก00'6)3;D��6-�).�'���C�0ก�7/�
���*5<�� 4(.��ก50�;�0�:+��7ก03�25+�*-�';�'�0?/�ก�0�@03,�:. �1.��:. 
6�-=�.'�1��12	*0��5�:+��ก/,.6ก+,�+-����,�F+�c 73	�:�2	�+�ก12
*-�';�'�0?/�ก�0�@03,�:.<��,�+-�����1.�c 6�-=�.'�1��12	*0��562+�
��ก	
>� 4 03�12 �.6ก+ 

B 
B *-�'	;:+��/�03�12;(�'�ก 20�B1�':*-�';�'�0?/�ก�0�@03��ก	2:.�6)3
*9�	���5.�/�	ก�q�5+@ 6)3��773,'�*-�';�'�0?,09�*-�'51.�/7/�ก�0
�@03,�:.�.5�'ก�0	
):+��6
)�<��;?��ก�0�����C�0ก�7 	G0BHก�7 6)3
;�+�6-�).�'�9+�c 

 Positive ,'��?F��1��12	*0��5��7
012<F.�  
Stable ,'��?F��1��12	*0��5��7'+	
):+��6
)�  
Negative ,'��?F��1��12	*0��5��7
012)�)�  
Developing ,'��?F��1��12	*0��5��7
012<F.� 
012)�)� ,09�'+	
):+��6
)�  
 

C 
C ':*-�'	;:+��/�ก�04���1��@03,�:.;(��:+;�� 20�B1�'+':*-�';�'�0?/�ก�0
�@03��ก	2:.�6)3*9�	���5.�5�'ก@,����+���1�	7� =��5.����G1�	�9+��<�:+
	�9.��@�-����C�0ก�7 	G0BHก�7 6)3;�+�6-�).�'�9+�c ��+��'�ก7F�73':
*-�';�'�0?/�ก�0�@03,�:.�. 

  

D 
D 	
>�03�12�:+��(+/�;D�-34���1��@03,�:. =��4(.��ก50�;�0,�:.'+;�'�0?
�@03��ก	2:.�6)3*9�	���5.��.5�'ก@,�� 

  

�1��12	*0��57�ก AA ?F� C ��7':	*09+��,'��2-ก (+) ,09�)2 (-) 5+��.�� 
	�9+�7@6�ก*-�'65ก5+��<��*��D��<���1��12	*0��5D��/�03�12
	�:�-ก1� 
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ก����������������	�� Global Thematic Trigger 2 : SCBGTTG2 

:<�D��� / ���I�8�< 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:<�D�������:<I�8�<D����8ก�Q��� 
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คำจำกัดความ / คำนิยาม :  

โครงการ หรือ โครงการจัดการ หรือ โครงการจัดการกองทุนรวม  

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 2 

กองทุน หรือ กองทุนรวม หรือ กองทุนเปิด  

หมายถึง กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 2 

หน่วยลงทุน  

หมายถึง หน่วยลงทุนกองทนุเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 2 

หนังสือชี้ชวน  

หมายถึง หนังสือชี้ชวนที่มีรายละเอียด ตามที่กำหนดโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย 
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

บริษัทจัดการ  

หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกดั  

ผู้ดูแลผลประโยชน์  

หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

หมายถึง บุคคลที่บริษัทจดัการมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

นายทะเบียนหน่วยลงทุน  

หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

วันทำการ  

หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทนุ 

หมายถึง วันทำการตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทำการของกองทุนหลัก 
และ/หรือวันทำการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และ/หรือประเทศที่เก่ียวข้องกับการลงทนุ และ/หรือตามที่
บริษัทจัดการกำหนด  

วันทำการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

หมายถึง ทกุวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนทีก่ำหนดให้เป็นวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

มูลคา่หน่วยลงทุน  

หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณ 

ราคาขายหน่วยลงทุน  

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
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ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน  

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

การแก้ไขราคาย้อนหลัง  

หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง โดยแก้ไขราคายอ้นหลังตั้งแต่
วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน  

การชดเชยราคา  

หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซ้ือหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
หรือการจ่ายเงินซ่ึงมีมลูคา่เท่ากับส่วนตา่งของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทน
การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

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

หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัทจดทะเบียน  

หมายถึง บริษัทที่มหีุ้นได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  

บริษัทข้ึนทะเบียน  

หมายถึง บริษัทที่มหีลกัทรัพย์ซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์กรุงเทพ  

ตลาดหลกัทรัพย์  

หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

สถาบันการเงิน  

หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน  
 
สมาคม  

หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี ่ยวกับการจัดการการ
ลงทุน  

กลุ่มกิจการ  

หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำงบ
การเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยลา่สุด เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีการจัดทำงบการเงินรวมใหพ้ิจารณาตามสดัสว่น
การถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดที่ส่งต่อกระทรวงพาณิชย์  

ราคาซ้ือ  

หมายถึง ราคาที่กองทุนชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหน้ี ตามธุรกรรม
การซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน  
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มูลคา่ธุรกรรม  

หมายถึง ราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน จนถึงวันที่มี
การคำนวณ  

กองทุนรวมอีทเีอฟ (exchange traded fund) 

หมายถึง  กองทุนรวมเปิดที่โดยทั่วไปบริษัทจัดการกองทุนรวมจะขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะกับ     
ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง 
และจัดให้มีตลาดรอง (organized market) สำหรับการซ้ือขายหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนใดๆ 

กองโครงสร้างพ้ืนฐาน  

หมายถึง กองทุนที่มลีักษณะดังต่อไปน้ี  

(ก) กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวา่ด้วยหลักเกณฑ์ เงือ่นไข และ
วิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน  

(ข) กองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานต่างประเทศ  

กองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานตา่งประเทศ  

หมายถึง กองทุนที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในทรัพย์สินที่มีลักษณะ
ทำนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด  

กิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน  

หมายถึง กิจการโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน  

เจ้าของกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน  

หมายถึง บุคคลทีเ่ป็นเจา้ของกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานหรือที่มีสิทธิในการบริหารจัดการกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน  

หน่วยของกองโครงสร้างพ้ืนฐาน  

หมายถึง หน่วยลงทุนหรือตราสาร ดังตอ่ไปน้ี  

(ก) หน่วยลงทุนของกองทนุรวมโครงสร้างพ้ืนฐานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวา่ดว้ยหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธกีารจดัตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน  

(ข) ตราสารที่ออกโดยกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานที่จัดตัง้ข้ึนตามกฎหมายตา่งประเทศที่มลีักษณะทำนอง
เดียวกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานตาม (ก)  

หน่วย Property  

หน่วยของกองทรัพย์สินทีเ่ก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงอยู่ในรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังน้ี  

(ก) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  

(ข) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยทรัสตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน  

(ค) foreign REIT  
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มติพิเศษ  

หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซ่ึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติเสียงข้างมาก  

หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน
ซ่ึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คำอธิบายศัพท์เรื ่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายคำย่อและความหมายของคำย่อ รวมถึง
คำศัพท์ที่ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ 

 
  คำศพัท ์ คำอธิบายศัพท ์

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชี
กำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม 

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน 

“กองทุน CIS ตา่งประเทศ” กองทุนที่จัดตั้งขึ ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ ่ม (collective investment scheme) ทั ้งนี ้ ไม่ว ่ากองทุน
ดังกล่าวจะจัดตั ้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน 
property และกองทุน infra ที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตา่งประเทศ 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ต่างๆ ซึ่งได้แก่ 

1.กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.กองทุนโครงสร ้างพื ้นฐานต ่างประเทศที ่จ ัดต ั ้งข ึ ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 

“กองทุน private equity”  กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ที่อาจจัดตั้งข้ึนในรูปของบริษัท 
ทรัสต์ หรือรูปแบบอ่ืนใด และมีลักษณะของกิจการอยา่งใดอย่างหน่ึง
ดังตอ่ไปน้ี  

1. กิจการเงินร่วมลงทุนที ่กำหนดไว ้ในประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดการจัดการเงินทุนของ
กิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล  

2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี  
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(ก) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทนุตั้งแต่ 2 รายข้ึนไป ทั้งน้ี 
ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ ่งบุคคลใดเป็นผู ้จ ัดการเงินทุนและ
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินทุน  

(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอ่ืนผ่านการเข้าทำสัญญาการลงทุนในหุ้น
หรือการสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการ
นั้นในภายหลัง โดยมีส่วนในการกำกับดูแลแผนธุรกิจ การดำเนินงานหรือ
การปรับปรุงการดำเนินงาน หรือการดำเนินการอ่ืนใดในลักษณะที่สะท้อนถึง
การมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว 

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่าง
หน่ึงดังน้ี 

1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคบัประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

2.ทรัสต์เพื ่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที ่จ ัดตั ้งข้ึนตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“การลดความเสี่ยง” การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน 
derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 

1.ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate) 

2.มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3.เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการ
ลดความเสี่ยง 

4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทา่เงินฝาก” 

ทรัพย์สินดังน้ี 

1.เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มี
ลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก  

2.สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน  

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที่เทียบเคียง
ได้กับเงินฝากโดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้น
จากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ 

“ดัชนีกลุ่มสินคา้โภคภัณฑ์” ดัชนีที่มอีงคป์ระกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด 

“ดัชนีเงินเฟอ้” ดัชนีที่จดัทำข้ึนโดยมวีัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 2  

 

6 

 

“ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน” ตราสารทางการเงินทีม่ีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้  

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังน้ี 

1. ตั๋วเงินคลัง  

2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.  

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

“ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ” ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ 
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่
ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของประเทศน้ัน 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซ้ือขาย 
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆที่จัดให้มีขึ ้นเพื ่อการซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 

1. มีการรวบรวมคำเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายราย
และผู้เสนอขายหลายราย 

2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการใน
การซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่นและผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่
จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดติฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลกัทรัพย์ 

“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน
รวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการ
ซ้ือขายได้ใน SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อ     
ผู้ถือหุ้นล่าสุด 
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“บริษัทใหญ่” 

  

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้
ถือหุ้นล่าสุด 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 

“ใบแสดงสิทธ ิ
ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดใหเ้ป็น
หลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที่มีภาระผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่ง
จ่ายผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซ้ือขาย derivatives” ศูนย์ซ้ือขายดังน้ี 

1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า 

2. ศูนย์ซื ้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั ้งขึ ้นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี  

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที ่เกี ่ยวข้องกับโครงสร้างพื ้นฐานซึ ่งอยู ่ในรูป
แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 

1.กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.กองทุนโครงสร ้างพื ้นฐานต ่างประเทศที ่จ ัดต ั ้งข ึ ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ 
หรือรูปอ่ืนใด 
 

“หน่วย private equity”   หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้แก่ หุ้น ใบทรัสต์ 
ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกิจการเงินร่วมลงทุนอย่าง
ใดอย่างหน่ึงดังน้ี ทั้งน้ี ไม่ว่ากิจการดังกล่าวจะจัดตั้งข้ึนในรูปของบริษัทรัสต์ 
หรือรูปแบบอื่นใด  

1. กิจการเง ินร ่วมลงทุนที ่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดการจัดการเงินทุนของ
กิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล  



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 2  

 

8 

 

2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี  
(ก) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทนุตั้งแต่ 2 รายข้ึนไป ทั้งน้ี 
ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ ่งบุคคลใดเป็นผู ้จ ัดการเงินทุนและ
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินทุน  

(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอ่ืนผ่านการเข้าทำสัญญาการลงทุนในหุ้น
หรือการสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการ
นั้นในภายหลัง โดยมีส่วนในการกำกับดูแลแผนธุรกิจ การดำเนินงานหรือ
การปรับปรุงการดำเนินงานหรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะที่สะท้อนถึง
การมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว  

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที ่เกี ่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ ่งอยู ่ในรูป
แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 

1.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคบัประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

2.ทรัสต์เพื ่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที ่จ ัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มกีำหนดเวลาชำระหน้ีไม่เกิน 270 วันนับแต่วันทีอ่อกหุ้นกู้ 

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชี้วัดของกองทุนซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดังน้ี 

1. บลจ. ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ 

2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการ
เฉพาะ 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี ่ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งมีภาระผูกพันที่
จะต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการ
ชำระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะ
ได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 2  

 

9 

 

“credit event”  เหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในขอ้ตกลง
ของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซ่ึงเป็นการประเมินความสามารถใน
การชำระหน้ีตามตราสารหรือสัญญา 

“currency risk” ความเสี่ยงด้าน FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา 
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

“derivatives on  
organized exchange” 

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซ้ือขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคำนวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารน้ัน 

“DW” ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกลา่วจะจัดตัง้
ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 

“FX” อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซ่ึง
ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)  

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง หรือผู้ค้ำประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในคร้ังแรก (Initial Public 
Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 2  

 

10 

 

“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา 

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัทำ credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรียบเทยีบภายในประเทศ 

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อม
ผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับ
ทรัพย์สินซ่ึงเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินน้ัน 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่
ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใชร่าย
ย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives 

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

“options” สัญญาที่มีลกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซ้ือขายลว่งหน้า” ในมาตรา 
3 แห่งพระราชบัญญัติสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซ่ึงซ้ือขายนอกศูนย์ซ้ือขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคำนวณคา่ตาม
มาตรฐานสากล 
 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน 

“regulated market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรอง
ซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารน้ัน 
โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงาน
ที่ทำหน้าที ่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะทำนอง
เดียวกับหลักทรัพย์ 

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 
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“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities 
Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

“share warrants” ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น 

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ 
ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศ
น้ัน 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อ
ธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธใินการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสทิธิได้ (Transferable 
Subscription Right) 

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ชือ่โครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 2 

 
1.2. ชือ่โครงการจัดการ (อังกฤษ) :  SCB Global Thematic Trigger 2 Fund  
 
1.3. ชือ่ย่อ :  SCBGTTG2 
 
1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  
 
1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายคร้ัง  
 
1.6. การกำหนดอายุโครงการ :  ไม่กำหนด  
 
1.7. อายุโครงการ : -  ป ี-  เดอืน -  วัน  
 
1.8. อายุโครงการถึงวันที ่(กรณีกำหนดอายุเป็นชว่งเวลา) : -  
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1.9. เงือ่นไข (อายุโครงการ) :  

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติสิ้นสุดลง โดยจะไม่นำกองทรัพย์สินไป
จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังกล่าวโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สำคัญในกรณีดังต่อไปน้ี  

(1) กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน  

(2) กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเนื่องจากปัจจัยอื่นใดที่ทำให้
ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ  

(3) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ  

(4) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศไม่เหมาะสม 
และ/หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนที่ไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดหวัง  

(5) ไม่สามารถสรรหาหรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใด ๆ ที ่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนได้โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว  

เงื่อนไขการเลิกกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะทำการเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 8 เดือน นับแต่วัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม เมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ดังน้ี 

(1) ณ วันทำการใดก็ตามเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.82 บาทต่อหน่วย และ 

(2) สามารถรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติได้ไม่ต่ำกว่า 10.80 บาทต่อหน่วย และ 

(3) ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือ
ทั้งหมด 

ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในอัตราไม่ต่ำกว่า 
10.80 บาทต่อหน่วย โดยจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ
นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับ
แต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธินำเงินไปลงทุนต่อยังกองทุน
เปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ทั้งน้ี 
ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ 

อน่ึง หากครบกำหนดระยะเวลา 8 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมแล้ว ไม่
เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างตน้ บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุก
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด และขอสงวนสิทธิที่จะทำการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุตาม
เงื่อนไขการเลิกกองทุนตามข้างต้น 
  
1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  
 
1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  
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2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วย
ลงทุนท่ีเสนอขาย :  
 
2.1. จำนวนเงินทุนของโครงการ : 5,000,000,000.00 บาท  
 
2.2. เงือ่นไข (จำนวนเงินทนุของโครงการ) :  

1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวน
เงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงการหรือไม่เกิน 750 ล้านบาท (คิดเป็นจำนวน
หน่วยลงทุนไม่เกิน 75,000,000 หน่วย) ทั้งน้ี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของ
โครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ 
(green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนได้ และ/หรือบริษัทจัดการอาจยุติหรือปิดเสนอการ
ขายหน่วยลงทุนครั้งแรกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนได้ รวมถึงในกรณีที่กองทุนระดมทุนในชว่ง
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ไม่เพียงพอต่อการลงทุนในและ/หรือต่างประเทศได้ หรือด้วยเหตอุื่นใดที่
กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจอง
ซื้อ/สั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ/สั่งซื้อหน่วยลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันยุติการเสนอขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิกการจัดตั้งกองทุนแล้วแต่
กรณี 

2.3. มูลค่าที่ตราไวต้่อหน่วย : 10.0000 บาท  
 
2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 500,000,000.0000 หน่วย  
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท  
 
2.6. มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซ้ือคร้ังแรก : 1,000.00 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้อ 2.12  
 
2.7. มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป : 1,000.00 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้อ 2.12  
 
2.8. มูลคา่ข้ันต่ำของการสั่งขายคืน : 1,000.00 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้อ 2.12  
 
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน : ไมก่ำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชีข้ันต่ำ : 1,000.00 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้อ 2.12  
 
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตำ่ : ไมก่ำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

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

2. เพิ่มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นจำนวนหรือมูลค่าข้ันต่ำข้างต้นในอนาคตได้ โดยถือ
ว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ก่อนวันดำเนินการดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)   

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าข้ันต่ำในการสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนน้อยกว่าที่ระบุ
ไว้ข้างต้นได้ เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ เช่น กรณีการทำรายการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากกองทุนรวมอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ  
  
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการ
ลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและ
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน : 

3.1. วตัถุประสงค์ของโครงการ :  

เพื่อระดมเงินออมและเงินลงทุนจากประชาชนทั่วไป นิติบุคคล และ/หรือสถาบันต่าง ๆ ที่มุ่งหวังผลตอบแทน
จากการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ 
 
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :  ผสม 
การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :    

- ตราสารทุน : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน 

- ตราสารหน้ี : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหน้ี 

- ทองคำ : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคำ 

- น้ำมันดิบ : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ำมันดิบ 

- สินค้าโภคภัณฑ์ : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ 

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน   

  รวมอสังหาริมทรัพย์/REITs 

- กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- หน่วย private equity : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity 

- อ่ืน ๆ : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนอ่ืน ๆ 
 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :  

- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) 

- กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) 

 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในตา่งประเทศ : กองทนุรวมที่เน้นลงทุนแบบมคีวามเสี่ยงตา่งประเทศ 
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3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :   

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  
 

3.6. การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วตัถุประสงค์ของการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า : ที่มิได้มีวตัถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-
Hedging)  

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน  

3.6.2 วธิีการในการคำนวน Global Exposure limit : Commitment approach  

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00  
 
3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน  
 
3.8. กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) : มุง่หวังให้ผลประกอบการสูงกวา่ดชันีชีว้ัด (active 
management) 
 
3.9. ดชันีชีว้ัด/อ้างอิง (Benchmark) :   

1. 1. MSCI ACWI Net Total Return USD Index : 100% 

หมายเหตุ : ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ 
วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ
ผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)  

หมายเหตุ: 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการเปรียบเทียบตามทีบ่ริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 
ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัด
ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ในการตัดสินใจลงทุนได้  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการ
วัดผลการดำเนินงานของกองทนุรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผูอ้อกตวั
ดัชนีของตัวชี ้ว ัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้  ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน
เวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้ 
  
3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน 
 
3.11. รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

 กองทุนรวม trigger fund 

กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มกีารลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้ บลจ. เดียวกัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS 
หน่วยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ที่ลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ทั่วโลก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หน่วย private equity เป็นต้น โดย
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กองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละ
ขณะ ทั้งน้ีกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุน
ใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมี net 
exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เก่ียวข้องกับ
ความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

ทั้งนี้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามข้างต้นที่กองทุนพิจารณาลงทุน อาจมีกลยุทธ์และหรือ
นโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนในกลุ่มธุรกิจ (Sector) และหรือ กลุ่มธุรกิจย่อย (Sub sector) หน่ึง ๆ หรือหลาย 
Sectors/Sub sectors และหรือเน้นแนวคิดการลงทุนแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งหรือผสมหลาย แนวคิดการลงทุน 
(Thematic Investment) และหร ือเน ้นลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที ่ เก ี ่ยวข้องกับแนวโน้มการ 
เปลี่ยนแปลง (Trend) ของปัจจัยต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจการค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี ปัจจัยทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง ภูมิรัฐศาสตร์ เป็นต้น 

ส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงิน
ฝาก และ/หรือบัตรเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สิน
อื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการ
ลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากการลงทุน เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน 
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ  

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื ่อป้องกันความเสี ่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
(Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซ่ึงข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดย
ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี ่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็นต้น เพื่อ
คาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตรา
สารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้
รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
(Unlisted) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse 

Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับ
ช่วงระยะเวลาดังน้ีรวมด้วยก็ได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ  

1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียน  

2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม  

3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งน้ี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ 

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน ยกเว้นกรณีที่กองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 
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3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ทั ้งนี ้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง(circle 

investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื ่นภายใต้ บลจ.เดียวกันอีก (cascade 

investment) 

ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางหากปรากฏว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไป
ลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยกองทุนปลายทาง
ดังกล่าวเป็นกองทุนต่างประเทศที่ไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดยีวกับกองทุนรวมดชันีหรือกองทุนรวม
อีทีเอฟ  

(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ดังกล่าว  

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใด
ติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางน้ัน  

ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการ
จะดำเนินการดังต่อไปน้ี  

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลงพร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดี
ที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ  

(2) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของ
กองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ  

(3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำ
การนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  

(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน
รับรู้และเข้าใจเก่ียวกับสถานะของกองทุน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะดำเนินการให้บุคลากรที่เก่ียวข้องเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย  

ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะ
กรรมการ ก.ล.ต.  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีด
เดอร์ (Feeder Fund) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ
สามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน 
(risk spectrum) เพิ่มข้ึน ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซ่ึงข้ึนอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดย
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
 
3.12. รายละเอียดการลงทนุในต่างประเทศ :  

มีนโยบายการลงทุนซ่ึงส่งผลให้มี net exposure ที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
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3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธอ่ืีนที่จะลงทุน :  
 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธิีอ่ืนที่จะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี ้ เว้นแต่ในกรณีที ่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือ
ลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน  

ส่วนท่ี 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินที่ระบุในข้อ 3.13.1 ซึ่งมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังน้ี  
1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร  
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที ่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื ่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทจัดการ
สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อน
มูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล  

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อ 1.  

2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหน้ีการค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว
ต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังน้ี  

2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.1.2 ธนาคารออมสิน  

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  

2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวนรวมถึง
ดอกเบ้ีย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย  

2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังน้ี  

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

2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ เว ้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ ่งกำหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ 
ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนที่อาจทำใหก้องทุนตอ้งรับมอบทรัพย์สินดังกลา่วไว้ในหนังสือชี้
ชวนด้วย  
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2.2.3 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN 
ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บริษัทจัดการ ร้องขอได้  

2.2.4 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการ ต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN 
ดังต่อไปน้ีก่อนการลงทุน  

2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่
ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บริษัทจัดการ ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันทำการถัดไป  

2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสำคัญให้ผู้ออก SN คำนวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันท ี 

ความในวรรคหนึ่งไม่นำมาใช้บังคับกับกรณีที ่เป็น SN ซึ่งขึ ้นทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหน้ีที่ออกใหม่  

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้
บังคับกฎหมายไทย  

ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังน้ี  

1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 
ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3  

1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังน้ี (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)  

1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้  

1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใชว้ิธคีำนวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single 
entity limit ของกองทุนน้ัน  

1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนน้ัน  

1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนน้ัน  

(อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives ที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ซ่ึงเป็นการเข้าทำธุรกรรม 
derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging))  

1.3 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร ์ 

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 1.  

2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 
ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3  

2.2 จดทะเบียนซ้ือขายใน SET  

ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังน้ี  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2. ธนาคารออมสิน  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
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4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  

6. ธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก  

10. สถาบันการเงินตา่งประเทศที่มลีักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.  

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)  

การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังน้ี  

1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังน้ีที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย  

1.1 ธพ.  

1.2 บง.  

1.3 บค.  

1.4 บล.  

1.5 บริษัทประกันภัย  

1.6 ธปท.  

1.7 กองทุนฟื้นฟ ู 

1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน  

1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  

2. ตราสารที่ใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังน้ี  

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit 
rating อยู่ในอันดับ investment grade  

2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน ซึ่งมีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี  

2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋ว
ที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  

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

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

2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใด
อย่างหน่ึงดังน้ี 

2.5.1 มี credit rating ระยะสั ้นอยู ่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit 
rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อันดบัแรก  
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2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้หรือที่มีข้อมูลราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใด
อย่างหน่ึงดังน้ี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสั ้นอยู ่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit 
rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก  

2.7 ทรัพย์สินอ่ืนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม  

3. ระยะเวลาการรับชำระหน้ีของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน  

4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน reverse repo ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังน้ี  

1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่คู่สัญญา
ดังกล่าวกระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการ
ได้ตามกฎหมายไทย  

1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL  

1.2 ธปท.  

1.3 กองทุนฟื้นฟ ู 

1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย  

1.5 ธพ.  

1.6 บง.  

1.7 บล.  

1.8 บริษัทประกันชีวิต  

1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป  

1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  

1.11 นิติบุคคลอ่ืนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดเพิ่มเติม  

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ
หลักทรัพย์ที่ ธปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์  

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการ ต้องดำเนินการดังน้ี  

3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็น
หลักประกันดังน้ี  

3.1.1 เงินสด  

3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย  

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

3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋วและเปน็ตัว๋
ที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  
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3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี  

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

3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.1.6 ตราสารหน้ีที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน  

3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทั้งน้ี ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตรา
สารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้  

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF  

3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผล
ให้ บริษัทจัดการสามารถบังคับชำระหน้ีเอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน  

3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตาม
หลักประกันน้ันได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหน้ีตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ น้ันเอง  

3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม  

3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังน้ี  

3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน  

3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังน้ี  

3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ้งขึ ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน  
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถึง
กำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  

3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหน่ึงอย่างใดดังน้ี  

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

3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย  

3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย  

4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับ
ระบบงานสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  

ส่วนท่ี 6  : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังน้ี  

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดังน้ี  

1.1 ทรัพย์สินทีก่องทุนสามารถลงทุนได้  

1.2 อัตราดอกเบ้ีย  

1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน  

1.4 เครดติ เช่น credit rating หรือ credit event เป็นตน้  
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1.5 ทองคำ 

1.6 น้ำมันดิบ 

1.7 ดชันีกลุม่สินคา้โภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟอ้ ดัชนีที่มอีงค์ประกอบเป็นสินคา้หรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9 

1.8 ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.7  

1.9 underlying อ่ืนตามทีส่ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม  

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน 
(spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไมใ่ช่
ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้
อย่างแพร่หลายด้วย  

2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ  

2.1 กรณี MF ได้ระบุเก่ียวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไวอ้ย่าง
ชัดเจนในโครงการ  

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี  

2.2.1 derivatives on organized exchange  

2.2.2 OTC derivatives ดังน้ี  

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธพ. ธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งข้ึน ตัวแทนซ้ือขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives  

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้าน้ันก็ตาม  

3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี  

ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 - 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังน้ี  

3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธกีารคำนวณไว้อย่างชดัเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัย
ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของ
ดัชนี ทั้งน้ี underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย  

3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี  

3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี  

3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก ≤20% ของน้ำหนักทั้งหมด  

3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก ≤ 35% ของน้ำหนักทั้งหมดในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอ่ืนต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดใน 3.2.1.1  

การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับทองคำหรือ
น้ำมันดิบมาพิจารณา  

3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำหรือ
น้ำมันดิบ  

3.2.3 ดัชนีอ่ืนใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังน้ี  

3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง  

3.2.3.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญาน้ัน
โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนน้ัน  
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3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บริษัทจัดการ 
ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั้นต้องจัดให้มีมาตรการ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย  

3.4 มีการแสดงดัชนีน้ันๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์  

3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย
อย่างดังน้ี  

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

3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (futures 
price) ของสนิค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหน่ึง  

3.5.3 ราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2  

3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บริษัทจัดการแสดงให้เห็น
ได้ว่าวิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม  

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหน้ีตามภาระผูกพัน (cover rule)  

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives น้ัน 
และตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม  

5. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง  

ในกรณีที่บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การ
ลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องตามทีส่ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม  

6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives  

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังน้ี  

6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ ให้คำนวณและ
แจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป  

6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง
คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที  

6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้  

7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives  

บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังน้ี  

7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่าน้ัน  

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหน่ึง
อย่างใด ดังน้ี  

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื ้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี ่ยวข้องกับ
ความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขาย
ประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ข้ึน
โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะ
สิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งน้ี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default 
Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit 
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event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit 
event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั ้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื ่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม 
(Proportionate Credit Default Swap)  

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซ่ึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่
เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะ
จ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง 
(ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซ้ือประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและ
ส่วนที่เพิ่มข้ึน (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit 
event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)  

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ ซ่ึงมีข้อตกลงที่มี
ลักษณะดังน้ี  

7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือ
กฎหมายอ่ืน  

7.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit derivatives 
น้ันอ้างอิงเสื่อมเสียไป  

7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา  

ส่วนท่ี 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity  

การลงทุนในหน่วย private equity เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังน้ี  

บริษัทจัดการจะลงทุนในหน่วย private equity ที ่ม ีค ุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน
เช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3  

ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) บริษัทจัดการจะลงทุนใน
หน่วย private equity ได้โดยไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจำนวนเงิน
ข้ันต่ำที่จะลงทุน  
 
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธิีอ่ืนที่จะลงทุนในต่างประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี ้ เว้นแต่ในกรณีที ่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือ
ลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน  

ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำ
สัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO 
หรือที่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่
จัดตั้งและเสนอขายใน GMS  

ส่วนท่ี 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินที่ระบุในข้อ 3.13.2 ซึ่งมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังน้ี  

1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร  
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1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที ่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื ่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง บริษัทจัดการ 
สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อน
มูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล  

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อ 1.  

2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหน้ีการค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว
ต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังน้ี  

2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.1.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  

ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวนรวมถึง
ดอกเบ้ีย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย  

2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังน้ี  

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

2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ เว ้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ ่งกำหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ 
ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนที่อาจทำใหก้องทุนตอ้งรับมอบทรัพย์สินดังกลา่วไว้ในหนังสือชี้
ชวนด้วย  

2.2.3 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN 
ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้  

2.2.4 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นั้นมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที่
น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และบริษัทจัดการต้องดำเนินการจัดให้มี
ข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปน้ีก่อนการลงทุน  

2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการคำนวณ เดียวกับที่ใช้ในการ
คำนวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละ
เดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายใน
วันทำการถัดไป  

2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสำคัญให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็น
มูลค่ายุติธรรมของ SN มายงั บริษัทจัดการ ทันท ี 

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้
บังคับกฎหมายในต่างประเทศ  

ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังน้ี  

1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 
ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3  

1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังน้ี  
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1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดแูลของหน่วยงานตา่งประเทศทีก่ำกับดูแลด้านหลักทรัพย์
และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มี
การซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE  

1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกลา่วอยู่ภายใตก้ารกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแล ทีเ่ป็นสมาชกิ
สามญัของ IOSCO  
1.2.3 ในกรณีที่ MF หรือ PVD ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ตา่งประเทศ
ดังกลา่วตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์การกำกับดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการสำหรับกองทุนเพื่อผู้
ลงทุนรายย่อยของประเทศน้ัน  

1.3 ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทั้งน้ี 
ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด  

1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการ
กู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังน้ี 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซ่ึงเป็นกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)  

1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใชว้ิธคีำนวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single 
entity limit ของ MF หรือ PVD น้ัน ทั้งน้ี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที่เป็น SIP  

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

1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF น้ัน  

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

ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF ลงทุน ต้องเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและ
ชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ และเมื่อนำทรัพย์สินที่ไม่สามารถลงทุนได้มาคำนวณตามสัดส่วน (pro 
rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของ MF ดังกล่าว  

1.5 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ
ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะ
กรรมการ ก.ล.ต.โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจำเป็นและ
ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย  

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 1  

2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 
ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3  

2.2 จดทะเบียนในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE  

ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังน้ี  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก  

3. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 2.  

ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนในต่างประเทศ (reverse repo)  

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  
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ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (securities lending)  

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

ส่วนท่ี 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังน้ี  

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดังน้ี  

1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้  

1.2 อัตราดอกเบ้ีย  

1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน  

1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  

1.5 ทองคำ 

1.6 น้ำมันดิบ 

1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9 

1.8 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.7  

1.9 underlying อ่ืนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม  

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน 
(spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไมใ่ช่
ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้
อย่างแพร่หลายด้วย  

2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ  

2.1 กรณี MF ได้ระบุเก่ียวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการ  

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี  

2.2.1 derivatives on organized exchange  

2.2.2 OTC derivatives ดังน้ี  

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE  

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้าน้ันก็ตาม  

3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี  

ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 - 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะ ดังน้ี  

3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธกีารคำนวณไว้อย่างชดัเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัย
ต่างๆที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของ
ดัชนี ทั้งน้ี underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย  

3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี  

3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังน้ี  
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3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก ≤ 20% ของน้ำหนักทั้งหมด  

3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหน่ึงมีน้ำหนัก ≤ 35% ของน้ำหนักทั้งหมด  

ในกรณีที ่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอืนต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดใน 3.2.1.1  
การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองคำหรือ
น้ำมันดิบมาพิจารณา  

3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำหรือ
น้ำมันดิบ  

3.2.3 ดัชนีอ่ืนใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังน้ี  

3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง  

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

3.3 เป็นดชันีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการทั้งน้ี 
หากปรากฎว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการน้ันต้องจัดให้มีมาตรการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย  

3.4 มีการแสดงดัชนีน้ันๆอย่างต่อเน่ืองเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์  

3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย
อย่าง ดังน้ี  

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

3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คำนวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (futures 
price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหน่ึง  

3.5.3 ราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2  

3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่บริษัทจัดการแสดงให้เห็นได้
ว่าวิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม  

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหน้ีตามภาระผูกพัน (cover rule)  

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives น้ัน 
และเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง  

ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการ
ลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives  

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังน้ี  

6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการให้คำนวณและ
แจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป  

6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง
คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที  
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6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้  

7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives  

บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังน้ี  

7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่าน้ัน  

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหน่ึง
อย่างใด ดังน้ี  

7.2.1 Credit Default Swap : ซ่ึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี ่ยวข้องกับ
ความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขาย
ประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ข้ึน
โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะ
สิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งน้ี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default 
Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit 
event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit 
event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั ้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื ่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม 
(Proportionate Credit Default Swap)  

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะ ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิง
ที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่
จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง    
(ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซ้ือประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและ
ส่วนที่เพิ่มข้ึน (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit 
event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)  

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มี
ลักษณะดังน้ี  

7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายอ่ืน  

7.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที ่ทำให้สิทธิที ่กำหนดไว้ในตราสารแห่งหนี ้หรือสัญญาซื ้อขายล่วงหน้าที ่ credit 
derivatives น้ันอ้างอิงเสื่อมเสียไป  

7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา  

ส่วนท่ี 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity  

การลงทุนในหน่วย private equity เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังน้ี  

บริษัทจัดการจะลงทุนในหน่วย private equity ที ่ม ีค ุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน
เช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3  

ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) บริษัทจัดการจะลงทุนใน
หน่วย private equity ได้โดยไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจำนวนเงิน
ข้ันต่ำที่จะลงทุน  
 
 
 
 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 2  

 

31 

 

3.14. อัตราสว่นการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :  
 
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี ้ เว้นแต่ในกรณีที ่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือ
ลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน 

ส่วนท่ี 1 : อัตราสว่นการลงทุนที่คำนวณตามผูอ้อกทรัพย์สินหรือคูส่ัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จำกดัอัตราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกข้ึนไป 

ไม่จำกดัอัตราสว่น 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ 
investment gradeแต ่ตำ่กว่า 2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามที่ระบุใน ข้อ 3.13.1 สว่นที่ 2 ข้อ 
1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 

ไม่จำกดัอัตราสว่น 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝาก
หรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอยา่งหน่ึง
ดังน้ี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment 
grade  

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งน้ี เฉพาะเงินฝากหรือ
ตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน  

ไม่เกิน 20% 

หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนา
อยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit rating 
แบบ national scale ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์
ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

5 ตราสารที่มีลกัษณะครบถ้วนดังน้ี 
5.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน SN หรือ 
ศุกูก ที่ผูอ้อกจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย หรือ
สาขาของ ธพ. ตา่งประเทศที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอยา่งหน่ึง
ดังน้ี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผู้ออกมกีารเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป
โดยมีรายละเอียดตาม filing 

5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระ
หน้ี < 397 วัน นับแตว่ันที่ลงทุน และไม่ได้มี
ลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังน้ี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

ไม่เกินอัตราดังน้ี แลว้แตอั่ตราใดจะสูงกวา่ 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของตราสารทีล่งทุนนใน 
benchmark + 5% 
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5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเชื่อที่อยูอ่าศัย  

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพือ่การส่งออกและนำเข้าแห่ง
ประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment 
grade 

5.5 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่ีกำหนดวันชำระหน้ี 
> 397 วัน นับแตว่ันทีล่งทุน ต้องข้ึนทะเบียนหรือ
อยู่ในระบบของ regulated market 

6 ทรัพย์สินดังน้ี  

6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซ้ือขายในกระดาน
ซ้ือขายหลักทรัพย์สำหรับผูล้งทุนทัว่ไปของ SET 
หรือของตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผูอ้อกตราสารอยู่
ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจทำให้มกีาร
เพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซ้ือขายใน SET หรือ
ในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ)  
6.2 ตราสารทุนทีอ่อกโดยบริษัทที่จัดตั้งข้ึนไมว่่า
ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ ซึ่ง
หุ้นของบริษัทดังกลา่วซ้ือขายในกระดานซ้ือขาย
หลกัทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือ
ของตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหวา่งดำเนินการแก้ไขเหตุที่
อาจทำให้มกีารเพกิถอนหุ้นออกจากการซ้ือขาย
ใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) 
6.3 หุ้นทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซ้ือขายตาม 6.1 

6.4 ตราสารที่มลีักษณะครบถ้วนดังน้ี  

6.4.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน SN 
หรือศกูุกที่ผู้ออกจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารน้ันในต่างประเทศ หรือผูอ้อก
จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตา่งประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของ ธพ.ตา่งประเทศที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตรา
สาร Basel III 

รวมกันไม่เกินอัตราดังน้ี แลว้แต่อัตราใดจะ
สูงกวา่ 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของทรัพย์สินทีล่ง ทุนใน 
benchmark + 5% 
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6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment 
grade 

(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระ
ผูกพันมีภูมิลำเนาอยูต่่างประเทศ สามารถ
เลอืกใช้ credit rating แบบ national scale ซ่ึง
เป็นไปตามเกณฑ์ทีส่ำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) 
6.4.3 เป็นตราสารที่มลีักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง 
ดังน้ี 

6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

6.4.3.2 ผู้ออกมกีารเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป
โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระ
หน้ี < 397 วัน นับแตว่ันที่ลงทุน และไม่ได้มี
ลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกลา่วต้องเป็นบุคคลดังน้ี 

6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหวา่งประเทศที่
ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

6.4.4.3.3 สถาบันการเงินตา่งประเทศที่มี
ลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 
– 6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระ
หน้ี > 397 วัน นับแตว่ันที่ลงทุน ตอ้งข้ึนทะเบียน
หรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

6.5 DW ที่ม ีissuer rating อยู่ในระดับ 
investment grade 

6.6 ธุรกรรมดังน้ี ที่คู่สญัญามี credit rating อยู่
ในระดับ investment grade 

(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศทีคู่่สญัญาใน
ฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมลิำเนาอยู่ตา่งประเทศ 
สามารถเลือกใช ้credit rating แบบ national 
scale ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด) 
6.6.1 reverse repo 

6.6.2 OTC derivatives 

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มี
ลักษณะครบถ้วน ดังน้ี 

6.7.1 จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO 
เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขาย
หลกัทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือ
ของตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอ่ยู่ระหวา่งดำเนินการ



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 2  

 

34 

 

แก้ไขเหตุทีอ่าจทำให้มกีารเพิกถอนหน่วย
ดังกลา่วออกจากการซ้ือขายใน SET หรือใน
ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศ) 
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุที่ไม่ได้มลีักษณะ
กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเชา่ แลว้แตก่รณี 
(diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กำหนด 

6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซ้ือขาย
หรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบียนซ้ือ
ขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรัพย์สำหรับผูล้งทุน
ทั่วไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงหน่วย 
private equity ทีอ่ยู่ระหวา่งดำเนินการแก้ไขเหตุ
ที่อาจทำให้มกีารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก
การซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ)  
6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 สว่นที ่2 
ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2 สว่นที่ 2 ข้อ 2 ที่จด
ทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหวา่ง IPO เพือ่การ
จดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์ 
สำหรับผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือ
ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกลา่วที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจ
ทำให้มกีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการ
ซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่
มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเชา่ 
แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ 
ก.ล.ต.กำหนด และมีลกัษณะตาม 6.7.1 

ไม่จำกดัอัตราสว่น 

 

8 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 
(SIP) 

รวมกันไม่เกิน 5% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังน้ี ไม่มีข้อกำหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสาร
หรือคูส่ัญญา แลว้แต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF 

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

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดยีวกันหรือการ
เข้าเป็นคูส่ัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับ
บริษัทดังกลา่ว  

ไม่เกินอัตราใดอัตราหน่ึง ดังน้ี แล้วแตอั่ตราใดจะ
สูงกวา่ 

(1) 25% หรือ 

(2) น้ำหนักของทรัพย์สินทีล่งทุนใน benchmark 
+ 10% 

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังน้ี ไม่มีข้อกำหนดเก่ียวกับ group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

ส่วนท่ี 3 : อัตราสว่นการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
B/E หรือ P/N ที่นิตบุิคคลตามกฎหมาย
ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ
นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจา่ย 
หรือคูส่ัญญา ดังน้ี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ที่อยูอ่าศัย 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที ่MFได้รับโอน
กรรมสิทธิ์มาจากคู่สญัญาตาม reverse 
repo หรือ securities lending หรือ 
derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชีเว้นแต่
เป็น MF ที่มอีายุโครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉลี่ยตาม
รอบอายกุองทุน 

- อัตราข้างต้นไมใ่ชกั้บ MF ที่อายกุองทุนคงเหลอื 
< 6 เดือน ทั้งน้ี เฉพาะ MF ที่มี อายโุครงการ > 1 ปี  
  

2 ทรัพย์สินดังน้ี  
2.1 B/E P/N ที่มเีงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมอื
แต่กองทุนไดด้ำเนินการใหม้ีการรับโอน
สิทธเิรียกร้องในตราสารไดต้ามวธิีการที่
กฎหมายกำหนด หรือมีเงือ่นไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้  
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซ่ึงจดทะเบียน
กับ TBMAและมีการเสนอขายตาม
หลกัเกณฑ์ที่กำหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทนุว่าด้วยการ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่)  
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทยีบเทา่เงิน
ฝากทีม่ีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.4 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนน้ี  

รวมกันไม่เกิน 25% 
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(ข้อน้ีไม่ใชกั้บการลงทุนของกองทุนรวม
ปิด และกองทุน buy & hold ทีล่งทุนใน 
B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทา่เงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื่อให้
ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคลอ้งกับอายุ
กองทุน)               

3 reverse repo  ไม่เกิน 25% 

4 securities lending  ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซ่ึงได้แก่ ทรัพย์สนิตามข้อ 8 
ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คำนวณตาม ผูอ้อกทรัพย์สินหรือคูส่ัญญา 
(single entity limit) แต่ไมร่วมถึงตรา
สารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน SN ศุกูก 
หรือ Basel III ที่มลีักษณะครบถ้วนดังน้ี 

5.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของ
ข้อ 6 ในส่วนที ่1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ัญญา 
(single entity limit)  

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับตำ่กว่า 
investment grade หรือไมม่ี credit 
rating 

รวมกันไม่เกิน 15% 

  

 6 

 

 

 

  

  

derivatives ดังน้ี 

6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มี
วัตถุประสงคเ์พื่อการลดความเสี่ยง 
(hedging)  

ไม่เกินมลูคา่ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
  

6.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่
มิใชเ่พื่อการลดความเสี่ยง (non-
hedging) 

  

global exposure limit 

6.2.1 กรณี MF ไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน1 

จำกดั net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน 
derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV  

6.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน2 

จำกดั net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน 
derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสดุ 
(value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังน้ี  

(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV 

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

หมายเหตุ : “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความ
ว่า การลงทุนในสญัญาซ้ือขายลว่งหน้าที่มีกลยุทธ์
แบบซับซ้อน (complex strategic investment) 
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หรือ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าที่มีความ
ซับซ้อน (exotic derivatives) 

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือ่การดำเนินงานของกองทุนไม่มี
ข้อกำหนดเก่ียวกับ product limit 

1,2 รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศกำหนด 

ส่วนท่ี 4 : อัตราสว่นการลงทุนที่คำนวณตามความมีสว่นได้ส่วนเสียในกิจการทีล่งทุน (concentration limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหน่ึง ทุก MF รวมกันภายใตก้ารจดัการของ บริษัท
จัดการ รายเดียวกันตอ้งมีจำนวนหุ้นของบริษัท
รวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธอิอกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทน้ัน 

2 

  

  

ตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสาร 
Basel III และศุกูกของผู้ออกรายใดรายหน่ึง  
(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทย หรือตรา
สารหน้ีภาครัฐตา่งประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทาง
การเงิน (financial liability)1 ของผู้ออกตรา
สารรายน้ัน ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงิน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่สุด ทั้งน้ี ในกรณี
ที่ผู้ออกตราสารมหีน้ีสินทางการเงินทีอ่อกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชถัีดไป และยังไม่
ปรากฏในงบการเงินลา่สุด บริษัทจัดการ อาจ
นำมูลค่าหน้ีสินทางการเงินดังกลา่วมารวมกับ
มูลคา่หน้ีสินทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุ
ด้วยก็ได้โดยข้อมูลหน้ีสินทางการเงินน้ัน
จะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป 
และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหน้ีสินทาง
การเงินตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินสำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชลี่าสุด2 ให้ใช้อัตราสว่นไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลคา่การออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อน้ีของผู้ออกรายน้ันเป็นรายคร้ัง 
เว้นแตใ่นกรณีที่ผูอ้อกตราสารได้มีการยื่นแบบ 
filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ   
2.2 ในกรณีทีก่องทนุลงทุนในตราสารตามข้อน้ี
โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating 
อยู่ในระดับต่ำกวา่ investment grade หรือไม่
มี credit rating ให้บริษัทจดัการลงทุนเพื่อ
กองทุนภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการ
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
การออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นราย
คร้ัง เว้นแต่กรณีที่ผูอ้อกตราได้มีการยื่นแบบ 
filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 
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(อัตราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ชกั้บกรณีเป็นตราสาร
ที่ออกโดยบุคคล ดังน้ี 

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจ
สถาบันการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ที่อยู่อาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย 

7. ธนาคารเพือ่การส่งออกและนำเข้าแห่ง
ประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 
10. สถาบันการเงินระหวา่งประเทศทีป่ระเทศ

ไทยเป็นสมาชิก 

11. สถาบันการเงินตา่งประเทศที่มีลักษณะ
ทำนองเดียวกับบุคคลตาม1.-9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมด
ของ MF หรือกองทุน CIS ตา่งประเทศ ที่ออก
หน่วยน้ัน  
- อัตราข้างต้นไมใ่ชกั้บการลงทุนดังน้ี  
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะ
กรรมการ ก.ล.ต.  
(1.1) มีขนาดเลก็  
(1.2) จัดตั้งข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  
(1.3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทุนในวงกวา้ง  
(2) การลงทุนในหน่วยลงทนุของ MF อ่ืนที่ 
บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินการ  

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ที่ออก
หน่วยน้ัน เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่
มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จัดตั้งข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ป ี 
(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทุนในวงกวา้ง  

5 หน่วย property ของกองทนุใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ที่
ออกหน่วยน้ัน เว้นแต่เป็นหน่วย property ของ
กองทุนที่มลีักษณะครบถ้วนดังน้ี โดยได้รับ
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ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(1) มีขนาดเลก็  

(2) จัดตั้งข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ป ี

(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทุนในวงกวา้ง 

 6  หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private 
equity ทั้งหมดของกองทุน private equity  

หมายเหตุ : 1 หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ่ผู ้ออกตราสาร
ดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดย
คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายวา่ดว้ยวิชาชพีบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States 
Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

2 รวมถึงกรณียังไมค่รบกำหนดการจดัทำงบการเงินในคร้ังแรกของผู้ออกตราสาร 
 
“ทั้งน้ี การคำนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม” 

ส่วนท่ี 5 : การดำเนินการเมือ่ทรัพย์สินทีล่งทุนขาดคุณสมบัตหิรือการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุน  

1.ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดแต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัท
จัดการจะดำเนินการดังต่อไปน้ี  

(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ 
และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ  

(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ไม่
เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินน้ันขาดคุณสมบัติเว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4.  

(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานข้อมูลเก่ียวกับชื่อ จำนวน 
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่
เกิดกรณีดังกล่าว  

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทำ
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที ่ไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทำการ
นับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุน
ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการ
จะดำเนินการดังต่อไปน้ี  

(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวนัที่การลงทุนไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบ
ระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 

(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่กำหนด เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามข้อ 4  
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(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็น
สำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังน้ี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4  

(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภท
ทรัพย์สิน (product limit) สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทยีบเทา่เงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญา
ใช้เงิน ตามส่วนที่ 3 ในข้อ 1  

(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สำหรับกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (3) (ก)  

(4) เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ำหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานข้อมลู
เกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้  

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัท
จัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลตามวรรคหน่ึง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทนุ
ดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว  

(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ตามที่กำหนดในส่วนที่ 4 นอกจากการปฏิบัติตามข้อ (1) (2) (3) 
และ (4) แล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังน้ีด้วย  

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจำเป็นและสมควรโดยได้รับ
การผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื ่นคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ ในกรณีที่
ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็น
ผู้ถือหุ้นของบริษัทน้ันจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซ้ือ  

ความในวรรคหน่ึงมิให้นำมาใช้กับกองทุนรวมดังต่อไปน้ี  

(1) กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน หรือ
ครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม (กองทุน buy & hold)  

(2) กองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที ่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศที ่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที ่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ่ลงทุน 
(concentration limit) โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กำหนด 

3. กรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้
เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน  

(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบ
ระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ  

(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สำคัญ แต่ไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 

(3) หากบริษัทจัดการสามารถแก้ไขอัตราสว่นการลงทุนได้ จะจัดทำรายงานข้อมูลเก่ียวกบัชื่อ จำนวน อัตราส่วน
การลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่อัตราส่วนเป็นไปตามที่กำหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดแูล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 
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ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ บริษัทจัดการจะไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่
เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด และบริษัทจัดการจะจัดทำรายงาน
ข้อมูลตามวรรคหนึ่งพร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่ง
รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการ
นับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

4. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกำหนดที่สามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่
ต่อมาปรากฏกรณีดังต่อไปน้ี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกำหนดที่สามารถลงทุนได้
โดยชอบ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปได้ 

(1)  กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิม เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม (2)  

(2)  กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนตาม
ประกาศที่เก่ียวข้อง แต่ทั้งน้ี บริษัทจัดการต้องดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย 

(3)  กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 

ในกรณีที่มีการลงทุนตามวรรคหน่ึง (1) หรือ (3) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2.  

5. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1 (2) หรือข้อ 2 (3) (ข) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการ
ดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และจะส่งรายงานเก่ียวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเร่ือง
ดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งน้ี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าว
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวธิีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้  

ส่วนท่ี 6 : การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน  

1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 
บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปน้ี  

(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจน
จัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ  

(2) ดำเนินการแก้ไขใหส้ัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2.  

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้
บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วัน
นับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว  

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธแิก่ผู้ถอื
หน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ 
โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบ
กำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเพิ่มเติม  
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4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
 
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไมมี่  
 
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไมมี่ 
 
4.3. รายละเอียดเพิม่เติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  

5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

- ช่องทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต 
 
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท 
บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อซื้อหน่วย
ลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ 
ในระหว่างเวลาทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัทจัดการ (ถ้ามี) ในกรณีที่มียอดการจำหน่ายหน่วยลงทุน เท่ากับจำนวนเงินทุนของโครงการก่อนครบ
กำหนดสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาปิดการเสนอขายและดำเนินการจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม 

กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้หรือผู้ลงทุนตั้งแต่  2 คน
ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้แต่สำหรับกรณีผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลนั้น ผู้ลงทนุไม่
สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่
บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน  

อนึ่ง กรณีมีการเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน/หลักเกณฑ์/เงื่อนไข
และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศให้แก่ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิม
ให้บริการ/เปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน 

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ใบคำขอใช้บริการกองทุน
ได้ที่สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
ทุกวันทำการในระหว่างเวลาทำการ  

5.2.2 วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 

5.2.2.1 บริษัทจัดการ 

(1) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคำขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอกใบ
คำขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจนแล้วนำ
เอกสารดังกล่าว ซ่ึงผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที่บริษัท
จัดการกำหนด พร้อมทั้งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินที่สั่งซ้ือไปยื่นที่บริษัทจัดการ 
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(2) มูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

5.2.2.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(1) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคำขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอกใบ
คำขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจนแล้วนำ
เอกสารดังกล่าว ซ่ึงผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที่บริษัท
จัดการกำหนด พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อไปยื่นที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ 

(2) มูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

5.2.2.3 ATM 

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่
บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ ่มให้บริการโดย
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

5.2.2.4 Tele-bank 

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ
ที่บริษัทจัดการกำหนด ซ่ึงจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี) 

5.2.2.5 ไปรษณีย ์

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดยประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

5.2.2.6 Internet 

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อผ่านบริการอินเตอร์เน็ต โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนและได้ขอใช้
บริการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตแล้ว สามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ที่เวบ็ไซด์ของบริษัทจัดการ ภายใต้
รายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่บริษัท
จัดการกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5.2.2.7 หักบัญชี 

บริษัทจัดการจะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้
ยินยอมให้หักบัญชีดำเนินการข้ันตอน/วิธีการตามที่บริษัทจัดการกำหนด และได้รับการพิจารณาอนุมัติให้
สามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวได้ เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมในการซ้ือ
หน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุ
ไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชี
เพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัท
จัดการจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน 
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5.2.2.8 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น scb easy , scbam fund click เป็น
ต้น และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด  
 
5.3 การรับชำระและการเก็บรักษาเงินคา่ซ้ือหน่วยลงทุน 

5.3.1 บริษัทจัดการ 

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาเสนอขายโดย
ชำระเป็นเงินสด/เงินโอน หักบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือเช็ค ดราฟต์ ที่สามารถเรยีก
เก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับที่ทำการของบริษัทจัดการที่รับคำสั่งซื้อภายในวันที่สั่งซื้อเท่านั้น โดยเช็ค 
หรือดราฟต์จะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บัญชีจองซ้ือ
กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด"หรือบัญชีจองซื้อกองทุนอื่นที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติมได้ในอนาคต 
เพื่อ (ระบุชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน) และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อความ
สะดวกในการติดต่อไว้หลัง เช็ค หรือดราฟต์ ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะออกหลักฐานการรับเงินและคำสั่งซ้ือให้แก่ผู้
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นตาม
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนดโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่
เหมาะสม ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทนุหากบริษัทจัดการมิได้รับเงินคา่จอง
ซ้ือหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน 

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ในอนาคต โดย
บัญชีดังกล่าวอาจเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อื่นใด ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออม
ทรัพย์ก็ได้ ซ่ึงหากมีดอกเบ้ียรับ หรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดข้ึนในบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการ
จะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน 

บริษัทจัดการอาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีได้โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอ่ืนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชำระเป็นค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนน้ีในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกได้ตามหลักเกณฑ์/
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวัน
ดังกล่าวโดยการรับชำระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่าน้ัน ทั้งน้ีข้ึนกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สำคัญ 

(2) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เต็มจำนวน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะนำเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนและดอกเบ้ียที่เกิดข้ึนจากเงิน
ดังกล่าว(ถ้ามี) เข้าบัญชี "กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 2" ซึ่งเป็นบัญชีเดินสะพัดหรือ
บัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน หรือบัญชีอ่ืนที่บริษัทจัดการอาจกำหนด
เพิ่มเติมได้ในอนาคต ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายคร้ังแรก 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีน้ีได้ในอนาคต  

(3) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อน้ัน 
และแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบ 
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(4) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
อ่ืนที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดน้ี ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซ้ือหน่วย
ลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหน้ีกับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู ้สั ่งซื ้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทาง
ไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้
บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็น
อย่างอ่ืน 

(6) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืนเงิน
ค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

(7) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุน
ของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

 5.3.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(1) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่
ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายในระยะเวลาเสนอขายโดยชำระเป็นเงินสด/เงินโอน หักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารตามที่บริษัทจัดการกำหนด เช็ค ดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทนุที่รับคำสั่งซ้ือภายในวนัที่สั่งซ้ือเทา่น้ันใน
กรณีที่ทำการสั่งซื้อเป็นเช็คหรือดราฟต์ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่
เดียวกับวันที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิด
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด” และในกรณีที่สั ่งซื้อเป็นเช็ค หรือดราฟต์ผ่าน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่น ผู้สั่งซ้ือจะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อและขีดคร่อม
เฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด”ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวันและ/หรือบัญชี
ออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของ ผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้หลัง เช็ค หรือดราฟต์ ทั้งน้ี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนจะออกหลักฐานการรับเงินและคำสั่งซ้ือให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นโดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่
กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน 

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ในอนาคต โดย
บัญชีดังกล่าวอาจเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อื่นใด ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออม
ทรัพย์ก็ได้ ซ่ึงหากมีดอกเบ้ียรับ หรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดข้ึนในบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการ
จะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน 

บริษัทจัดการอาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีได้โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอ่ืนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชำระเป็นค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนน้ีในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกได้ตามหลักเกณฑ์/
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวัน
ดังกล่าวโดยการรับชำระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่าน้ัน ทั้งน้ีข้ึนกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สำคัญ 
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(2) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้เรียกเก็บเงินค่า
สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เต็มจำนวนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) เข้าบัญชี "กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic 
Trigger 2" ซึ่งเป็นบัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับผู้ดูแลผลประโยชนก์องทุน 
หรือบัญชีอื่นที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติมได้ในอนาคต ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันปิดการเสนอขาย
คร้ังแรก 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีน้ีได้ในอนาคต  

(3) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะ
ดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซ้ือน้ันและแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบ 

(4) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
อื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่ง
อ่ืน 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู ้สั ่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทาง
ไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้
บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็น
อย่างอ่ืน 

(6) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืนเงิน
ค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

(7) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุน
ของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

5.3.3 ATM 

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม โดยมีวิธีการรับชำระและการเก็บรักษา
เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 

5.3.4 Tele-bank 

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยมีวิธีการรับชำระและการเก็บ
รักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 

5.3.5 ไปรษณีย ์

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์โดยมีวิธีการรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 

5.3.6 Internet 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั ่งซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของ         
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ระบุไว้ในการขอใช้บริการกองทุน หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกคำ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจ
ทำการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ 

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นตาม
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่
เหมาะสม ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทนุหากบริษัทจัดการมิได้รับเงินคา่จอง
ซ้ือหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน 
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5.3.7 หักบัญชี 

บริษัทจัดการจะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้
ยินยอมให้หักบัญชีดำเนินการขั้นตอน/วิธีการตามที่บริษัทจัดการกำหนด และได้รับการพิจารณาอนุมัติให้
สามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวได้ เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมในการซ้ือ
หน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุ
ไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชี
เพือ่ซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัท
จัดการจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน 

5.3.8 ชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส์  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวิธีการรับชำระและการเก็บรักษาเงิน
ค่าซ้ือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด  

อน่ึง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวิธีการตามข้อ 5.2.2 และ 5.3 ได้ โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั ้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากบริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารเสนอขาย ให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

 
5.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน 

การเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณา
จัดสรรยอดการจัดจำหน่ายให้กับแต่ละสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนแยกจากกัน โดยแต่ละสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สาขาจะจัดสรรให้กับผู้สั ่งซื้อโดยใช้
หลักเกณฑ์ “สั่งซ้ือก่อน ได้ก่อน” 

ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนเหลือหลังจากวันเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่สั่งซ้ือ
พร้อมกัน และมีจำนวนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดย
ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อ หลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว 

ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัตติามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทจัดการมีสทิธิ
ที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลาย
เหตุการณ์ดังต่อไปน้ี 

(ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/
หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอ่ืนใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดไม่ครบถ้วน
เพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สั่งซื้อหนว่ย
ลงทุนไม่ย่ืนเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซ่ึงมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทาง
ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ
อาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ 
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(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนรายอ่ืน หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ 

 
5.5 การคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน 

ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทนุไม่ว่าทั้งหมดหรือบางสว่นและ/หรือในกรณีที่บริษัท
จัดการต้องยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรก เนื่องจากจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึง 35 ราย หรือกรณีที่มีมูลค่าหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ายได้คร้ังแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการกองทุน และ/หรือในกรณีที่กองทุนไม่
สามารถนำเงินไปลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ โดยบริษัทจัดการจะยุติการจำหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน ซ่ึงบริษัท
จัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมผลประโยชน์
ใด ๆ ที่เกิดข้ึนจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีด
คร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอ
ใช้บริการกองทุนหรือนำเข้าบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อ่ืนใดที่บริษัท
จัดการได้มีการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง ประเภทเดินสะพัดหรือออมทรัพย์ ซึ่งได้ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการ
กองทุน ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุคร้ังแรกตามสัดส่วนของเงนิ
ค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลานั้นได้อันเนื่องจากความ
ผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบ้ียในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันถัด
จากวันที่ครบกำหนดเวลาน้ันให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนด้วย 

 
5.6 ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน 

5.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต 

5.6.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลย
พินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมี
ถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและ
ดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

5.6.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับ
หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
กองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการ
จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  
  
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  
 
6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

- ช่องทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต 
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6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด หาก
กองทุนนี้ไม่สามารถเลิกกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ โดยเริ่มตั้งแต่วันทำการถัดจาก 8 เดือน นับแต่วันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม  

กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้ หรือผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 คนข้ึน
ไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้ แต่สำหรับกรณีผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลน้ัน  ผู้ลงทุนไม่
สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่
บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน  

6.2.1 วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(ก) ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่
บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ และ
สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด 
โดยให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของวนัทำการซ้ือขายน้ัน ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ำนวณได ้ณ สิ้น
วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ข) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนด โดยกรอกรายละเอียด ต่าง ๆ 
ในใบคำขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอกใบคำขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือ
ใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและ/หรือแบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอ่ืนใดตามที่บริษัท
จัดการกำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน แล้วนำเอกสารดังกล่าวซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้แล้ว 
รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน
ไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(ค) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด/เงินโอน หักบัญชีเงินฝากธนาคาร ตามที่
บริษัทจัดการกำหนด เช็ค ดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันสั่งซื้อในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่รับคำสั่งซ้ือเท่าน้ัน ในกรณีที่ทำการสั่งซ้ือเป็นเช็คหรือดราฟต์ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ 
จำกัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “ธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด” และในกรณี
ที่สั่งซ้ือเป็นเช็ค หรือดราฟต์ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอ่ืน ผู้สั่งซ้ือ
จะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม"บัญชีซ้ือกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด" 
ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวันและ/หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ และระบุชื่อ ที่
อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้หลัง เช็ค หรือดราฟต์ ทั้งน้ี 
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะออกหลักฐานการรับเงินและคำสั่งซ้ือ
ให้แก่ ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นตาม
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่
เหมาะสม ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการมิไดรั้บเงินค่าจอง
ซ้ือหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน  

(ง) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ หรือคำสั่งหักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารตามที่บริษัทจัดการกำหนด ภายหลังกำหนดเวลารับฝากเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแต่ละ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อ หรือในกรณีที่
เช็ค หรือดราฟต์ หรือคำสั่งหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงิน
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ได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการที่เรียกเก็บเงินได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อน
ผันได้  

(จ) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
อ่ืนที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดน้ี ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหน้ีกับบริษัทจัดการไม่ได้  

(ฉ) การสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยเช็คหรือดราฟตจ์ะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน ได้เรียกเก็บเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เต็มจำนวนแล้ว ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะดำเนินการยกเลิกรายการ
สั่งซ้ือน้ัน และแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบ  

(ช) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุนที่รับการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไดรั้บใบสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุน และเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว จะมอบหลักฐานการรับเงินและคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  

(ซ) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืนเงิน
ค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

(ฌ) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน และ
ใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู ้สั ่งซื ้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail 

Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน 
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัท
จัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอ่ืน  

(ญ) การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว จะทำในวันถัดจากวันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนน้ัน 
หรือวันที่คำนวนราคาขายหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี 

6.2.2 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่
บริษัทจัดการกำหนด ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดยประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

6.2.3 Tele-bank  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ
ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดยประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

6.2.4 ไปรษณีย์  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการ
กำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

6.2.5 Internet  

บริษัทจัดการจะรับคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ
ที่บริษัทจัดการกำหนด  
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(ก) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ต สามารถขอใช้บริการธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะ
สามารถทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (Client No.) ที่จะใช้ซื้อขาย
หน่วยลงทุนได้มากกว่า 1 หมายเลข ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกำหนดไว้ในการให้บริการ  

(ข) เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตจากธนาคารแล้วผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะ
สามารถทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ดังกล่าว  

เน่ืองจากบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเป็นบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซ่ึงผู้สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนที่ตกลงใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคาร จะสามารถใช้บริการอ่ืนๆ ที่ธนาคารให้บริการอยู่แลว้ 
นอกเหนือจากการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ดังน้ันผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต อาจ
มีภาระที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายต่างๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตาม
อัตราที่ธนาคารกำหนด  

(ค) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตได้ในวันทำการซื้อขาย
หน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดโดยให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซ้ือ
ขายนั ้น ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ ้นวันทำการซื ้อขายซึ่งเป็นราคาที ่ร ับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว  

(ง) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซ้ือจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนที่ได้ระบุไว้ในการขอใช้บริการกองทุน หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจทำการสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ  

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นตาม
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่
เหมาะสม ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการมิไดรั้บเงินค่าจอง
ซ้ือหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน 

(จ) การสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตำ่กวา่ทีบ่ริษัทจัดการกำหนดโดยไม่
จำกัดจำนวนครั้งในการทำรายการ อนึ่ง วงเงินดังกล่าวเป็นวงเงินที่แยกต่างหากจากวงเงินโอนผ่านบริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตปกติของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่มีอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  

(ฉ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่กับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้  

(ช) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้ หากได้
ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดจาก
ระบบงานที่ให้บริการในเร่ืองดังกล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิดพลาด และแก้ไขเสร็จ
สิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้  

(ซ) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ/
ใบยืนยันการซ้ือหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วัน
คำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอ่ืน  
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(ฌ) การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว จะทำในวันถัดจากวันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนน้ัน 
หรือวันที่คำนวนราคาขายหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี 

โดยผู ้สั ่งซื ้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามผลการทำรายการสั ่งซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ในวันทำการถัดไป  

(ญ) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการ
ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

6.2.6 หักบัญชี  

บริษัทจัดการจะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะใช้บริการการหักเงินจากบัญชีเงินฝากสามารถติดต่อบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยกรอกรายละเอียดต่างๆใน
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมในการซื้อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้เพื่อซ้ือ
หน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซ้ือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน  

6.2.7 การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Planning Order)  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจำ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 
ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ ่มให้บริการโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

6.2.8 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น scb easy , scbam fund click เป็น
ต้น และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด  

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการขายหน่วยลงทุนตามข้างต้นได้ โดยบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากบริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ก่อนการเริ่มให้บริการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสำคัญ  

- การจัดสรรหน่วยลงทุน  

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว  

ในกรณีที่การสั่งซ้ือหน่วยลงทนุน้ันมีผลใหจ้ำนวนหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเกินกวา่จำนวนหน่วยลงทุนที่ไดรั้บ
อนุมัติให้จัดตั้งโครงการจัดการกองทุนรวมจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัท
จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ "สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน" ในกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะจัดสรรให้กับรายใดรายหนึ่งได้ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า  
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ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ชื่อเสียง ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

ในกรณีที ่บริษัทจัดการได้รับการจัดสรรวงเงินเพิ ่มเติมและได้จดทะเบียนเพิ่มวงเงินลงทุนกับสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนส่วน
เพิ่มเติมนั้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อสิทธิในการซ้ือหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในลำดับก่อนได้  

- การกำหนดเวลาและราคาขายหน่วยลงทุน  

(1) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  

(ก) การทำรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น. สำหรับ
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 16.00 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ในราคาขายหน่วย
ลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ข) การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ในวันทำการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือ
การทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวนัทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
ให้ถือเป็นรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทนุของวันทำการซ้ือขายคร้ังถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ำนวณได ้ณ สิ้น
วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนคร้ังถัดไปน้ัน  

(2) กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่นอกเหนือจาก (1)  

(ก) การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดการกำหนด ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(ข) การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด แต่เป็นรายการ
นอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำการที่บริษัท
จัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซ้ือ
ขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป
น้ัน  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำรายการตามข้างต้นได้ กรณีเปลี่ยนแปลงเวลา
ทำรายการอาจเป็นระยะเวลาที่มากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาที่ระบุไว้ในโครงการ แต่ทั้งน้ีจะไม่น้อยกว่าเวลา 12.00 
น. ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลีย่นแปลงดังกล่าวลว่งหน้าอยา่ง
น้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

- ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน  

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา
ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต  

(2) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพนิิจ
ของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้
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นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนิน
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั ่งซื ้อดังกล่าวขัดกับ
หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
กองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษทัจัดการ
จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว/ถาวรตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

6.3. การสั่งซ้ือหน่วยลงทุน :  

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

7.1. ชอ่งทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

- ช่องทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต 
 
7.2. รายละเอียดชอ่งทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

ไม่ม ี
  
7.3. วธิีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 

- แบบอัตโนมตั ิ
 
7.4. รายละเอียดวธิีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเตมิ :  

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

• กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 

บริษัทจัดการจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด หาก
กองทุนนี้ไม่สามารถเลิกกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ โดยเริ่มตั้งแต่วันทำการถัดจาก 8 เดือน นับแต่วันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

7.4.1 บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บรษัิท
จัดการกำหนด โดยให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ
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กำหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นราคาที่รับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(2) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึก
ข้อมูลการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน 

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
บริษัทจัดการให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้อง โดยระบุเป็นจำนวนเงินหรือหน่วยลงทุนที่ตอ้งการจะขายคืน โดยมีมูลค่า
ขั้นต่ำในการขายคืนตามที่บริษัทจัดการกำหนดและนำไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการ
รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 

(4) ในกรณีที่จำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนน้ันมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ
ขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่าที่บริษัท
จัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะส่งเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลือ/ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อม
ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ทางไปรษณีย์อ ิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที ่ไม่ระบุที ่อยู ่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วัน
คำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน เวน้แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอ่ืน 

(6) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ 
และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลประทบต่อการชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศ
วันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ 
จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อ่ืน ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน 
หรือจ่ายเป็นเช็ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน และ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการกองทุน หรือวิธีอ่ืนใดที่บริษัทจดัการกำหนด 
ทั้งน้ีภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 10 

(7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 10 ผู้ถือ
หน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดที่
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้ งนี้ การ
ยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน 

(8) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือวันที่
คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี 

(9) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน 
บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนได้ โดยได้รับมติพิเศษให้
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ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กำหนดไว้ในข้อ 9  

 7.4.2 ATM 

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบลว่งหน้าก่อนการเร่ิมใหบ้ริการโดยประกาศ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

7.4.3 Tele-bank 

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ ่มให้บริการโดย
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 

7.4.4 ไปรษณีย ์

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

7.4.5 Internet 

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ต สามารถขอใช้บริการธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถ
ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (Client No.) ที่จะใช้ซื้อขายหน่วย
ลงทุนได้มากกว่า 1 หมายเลข ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกำหนดไว้ในการให้บริการ 

(2) เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตจากธนาคารแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
สามารถทำการสั่งขายหน่วยลงทุนได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับ
และผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ดังกล่าว 

เนื่องจากบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต เป็นบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ตกลงใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคาร จะสามารถใช้บริการอื่น ๆ ที่ธนาคารให้บริการอยู่
แล้ว นอกเหนือจากการสั่งขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต 
อาจมีภาระที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายต่าง ๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต 
ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด 

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุนของวันทำการซ้ือขายน้ัน ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซ้ือขาย ซ่ึง
เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวทำการขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาทำการอ่ืนๆ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะปฏิเสธการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึก
ข้อมูลการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน 

(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วย โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำรายการ
ในแต่ละวัน 
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ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่า ตามที่
บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการ
ดังกล่าว 

(6) ในกรณีที่จำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน โดยผ่านบริการธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) น้ัน มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียม
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน 

(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนคงเหลือ/ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนพร้อม
ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที ่ไม่ระบุที ่อยู ่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วัน
คำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น และชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 
วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลคา่ทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวนัทำ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มี
ลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ
ซึ่งจะส่งผลประทบต่อการชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน ทั้งน้ี ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 10 

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่กับธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ 

(8) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได ้หากได้
ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดจาก
ระบบงานที่ให้บริการในเร่ืองดงักลา่ว โดยทางบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิดพลาดและแก้ไขใหเ้สร็จ
สิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้ 

(9) การลดหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
สอบถามผลการทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ 
จำกัด (มหาชน) ได้ในวันทำการถัดไป 

(10) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน 
บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนได้ โดยได้รับมติพิเศษให้
ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กำหนดไว้ในข้อ 9 

7.4.6 ชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส์  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น scb easy , scbam fund click 
เป็นต้น และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 

•  
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• กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนและยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี 
แล้วแต่กรณี  

คร้ังที่ 1 กรณี ณ วันทำการใดก็ตามเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกวา่หรือเท่ากับ 10.40 บาทต่อหน่วย และ
ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือ
ทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืนอัตโนมัติได้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.00 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) หรือ
เท่ากับ 0.40 บาทต่อหน่วย   

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วนัที่เกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว และจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธินำเงินไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสาร
หน้ีระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ทั้งน้ี ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 10.40 บาทต่อหน่วย เพียงคร้ังเดียวนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม 

คร้ังที่ 2 กรณีเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน ดังน้ี  

(1) ณ วันทำการใดก็ตามเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.82 บาทต่อหน่วย และ 

(2) สามารถรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติได้ไม่ต่ำกว่า 10.80 บาทต่อหน่วย และ 

(3) ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือ
ทั้งหมด 

ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในอัตราไม่ต่ำกว่า 
10.80 บาทต่อหน่วย โดยจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ
นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับ
แต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธินำเงินไปลงทุนต่อยังกองทุน
เปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ทั้งน้ี 
ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุด
การขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขของการรับซื้อคืนหน่วยลงทนุอัตโนมัตข้ิางต้น หรือในกรณีอ่ืนใดที่
บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และจะรายงานการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือความถี่ในการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้างต้นได้ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก     
ผู้ถือหน่วยแล้ว ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะ
คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 
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7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลย
พินิจของผู้ลงทุน รายละเอียดตามข้อ 7.6 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  

- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน  

หากกองทุนน้ีไมเ่กิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน
ได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันทำการถัดจาก 8 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของ
โครงการเป็นกองทุนรวมเป็นต้นไป  

7.6.1 การกำหนดเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

• การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 

(1) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

(ก) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น. 
สำหรับบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 16.00 น. ในวันทำรายการซื้อขายหน่วย
ลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ตามที่บริษัทจัดการกำหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซ่ึง
เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(ข) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) ใน
วันทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษทัจัดการ
กำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำรายการซ้ือ
ขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนคร้ังถัดไป ในราคารับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนคร้ังถัดไปน้ัน 

(2) กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอ่ืนที่นอกเหนือจาก (1) 

(ก) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึง
เวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการกำหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการ
ซ้ือขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(ข) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด แต่เป็น
รายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำการที่
บริษัทจัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ให้ถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวัน
ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุนคร้ังถัดไปน้ัน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำรายการข้างต้นได้ กรณีเปลี่ยนแปลงเวลาทำ
รายการอาจเป็นระยะเวลาที่มากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาที่ระบุไว้ในโครงการ แต่ทั้งน้ีจะไม่น้อยกว่าเวลา 12.00 น. 
ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

• กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 
7.4 “กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ” 

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายเมื่อเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 7.4 “กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ” และในกรณีวันที่กำหนดรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนนั้นตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการหรือเป็นวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะ
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กรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัท
จัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป  

7.7. การขายคืนหน่วยลงทนุ : ผูถื้อหน่วยลงทุน ไมต่้องแจ้งล่วงหน้า  
 
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  
 
7.9. รายละเอียดเพิม่เติม :  

7.9.1 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

• กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 

บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการ
ของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศ และผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในต่างประเทศซ่ึงจะส่งผลประทบต่อการชำระราคา  

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้อง
ใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเหน็ชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดดังกล่าวให้ทราบซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศ
ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการ
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคาร
พาณิชย์อื่น ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็นเช็ค ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการกองทุน หรือวิธีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งน้ีภายใต้เงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในข้อ 10 

• กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิ

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 2 ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัท
จัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือขอความ
ยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั้งการดำเนินการดังกล่าว 

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนคงเหลือ/ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนพร้อม
ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ทางไปรษณีย์อ ิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที ่ไม่ระบุที ่อยู ่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วัน
คำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอ่ืน  

(3) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนแบบอัตโนมัติ รายละเอียด ดังน้ี 

- สำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธินำเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
ไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจัดการ ทั้งน้ี ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ 
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(4) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วย
ลงทนุที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน 
บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนได้ โดยได้รับมติพิเศษให้
ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กำหนดไว้ในข้อ 9 

(5) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือวันที่
คำนวนราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ : 

-  หากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังมิได้เปิดบัญชีกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงิน
อ่ืนที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการน้ัน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเปิดบัญชีกองทุนดังกล่าว
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความยินยอมในการดำเนนิการดังกล่าว
แล้ว 

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม 
วิธีการขายคืนและการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ 7 โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

- ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกรมสรรพากร และ/หรือหน่วยงานอ่ืน
ใด ได้มีประกาศแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการซื้อคืน/ขายคืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติในอนาคต บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นตามประกาศที่แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง
น้ัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ 

 
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ชอ่งทางการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

- ช่องทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต 
 
8.2. รายละเอียดการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

ในช่วงภายในระยะเวลา 8 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม กองทุนจะไม่
เปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาต
เป็นอย่างอ่ืน  

ทั้งนี้ หากครบกำหนดระยะเวลา 8 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมแล้ว 
ไม่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ กองทุนจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการกำหนด  

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหน่ึง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วนำไปชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 
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บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่น (กองทุนต้นทาง) ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการมายังกองทุนน้ีได้ (กองทุนปลายทาง) โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด 

(1) กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง 

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) หรือเรียกว่า “การ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)” โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทนุ 
หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนอ่ืนๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) ภายหลังหัก
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำมาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (กองทุน
ปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเพี่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทนุน้ีได้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายคร้ัง
แรก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก” หรือในระหว่างวันและเวลาที่
บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม 

(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจำนวนที่
เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเว้นข้อกำหนดมูลค่า
ข้ันต่ำการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน 

(ค) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้า (SWITCHING IN FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนน้ี โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนอ่ืน 
ๆภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อนำมาชำระค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี 

(2) กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) หรือเรียกว่า 
“การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)” โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืน
หน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนน้ี (กองทุนต้นทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเอง 
(กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัท
จัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม 

(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วย
จำนวนที่เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ำ/จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่งเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน 

(ค) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจำนวนเงินที่ได้ทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี้ ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอ่ืนๆ (กองทุนปลายทาง) ตามมูลค่าข้ันต่ำการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางน้ัน ๆ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางดังกล่าว 

(ง) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนมากกวา่จำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยูใ่น
รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

(จ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก (SWITCHING OUT FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี้ เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ 
(กองทุนปลายทาง) 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน หรือทำรายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาทีบ่ริษัทจัดการกำหนด หรือการ
ทำรายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว 
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8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดย
ติดต่อที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้า
มี) ซึ่งสามารถรับคำสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุน หรือเป็นผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนดังกล่าว หรือทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือวิธีอ่ืนๆ ที่บริษัทจัดการอาจเพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ
ที่เป็นการให้บริการโดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 

(1) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทุกวันและเวลาทำการที่กำหนดให้เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน 
ในราคาหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน 

(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของบริษัทจัดการให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้อง โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนเงิน หรือจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จะออกจากกองทุนต้นทางและชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และนำไปยื่นที่
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เพื่อ
เป็นหลักฐาน 

(ง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลาย ๆ รายการในวันทำการเดียวกัน บริษัทจัดการจะจัดเรียงลำดับทีละ
รายการ (1ต่อ 1) ตามลำดับก่อนหลังของการทำรายการ 

(จ) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคำขอ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน 

(ฉ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกวา่ทีบ่ริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว 

(ช) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม่
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตาม
ข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี 
การยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน 

(ซ) ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอ่ืนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) การ
ลดจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี) ที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง (ถ้ามี) จะทำภายใน 4 วันทำการถัดจากวันที่ทำการซ้ือขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำนวน
น้ันหรือวันที่คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี 

(ฌ) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถเพิกถอนคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการได้ทำการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ 
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(2) Tele – bank 

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยมีวิธีการรับชำระและการ
เก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

(3) Internet 

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตสามารถ
ขอใช้บริการดังกล่าวได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ใน ข้อ 6.2.5 "วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)" และข้อ 7.4.5 "วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดย
ผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)" 

(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของ    
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน 

(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำรายการ อนึ่ง วงเงิน
ดังกล่าวเป็นวงเงินที่แยกต่างหากจากวงเงินโอนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตปกติของผู้ถือหน่วยลงทุน  
ที่มีอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกวา่ทีบ่ริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว 

(ง) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน 

(จ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่กับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ 

(ฉ) ผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 
หากได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิด
จากระบบงานที่ให้บริการในเร่ืองดังกลา่ว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิดพลาดและแก้ไขใหเ้สร็จ
สิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้ 

(ช) ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ การลด
จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางจะทำภายใน 4 วันทำการถัดจากวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นหรือวันที่คำนวณราคารับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี 

ทั้งนี้ ผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสามารถสอบถามผลการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ในวันทำการถัดไป 

(ซ) ในกรณีที่ผู ้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม่
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 
10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี 
การยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน 
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(4) ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  

บริษัทจัดการจะรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น scb easy , scbam fund click 
เป็นต้น และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดที่บริษัทจัดการ  

อน่ึง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงวิธีการหรือเงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ข้างต้น 
โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลงั
ได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งน้ี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้
ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

 
8.3 การดำเนินการเมื่อมกีารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษัท
จัดการจะจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลือของกองทุนต้นทาง และ กองทุนปลายทางของ
บริษัทจัดการ ใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) พร้อมใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ใน
กรณีที่ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน
ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลคา่ทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทนุ
ของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 10 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอ่ืน 

 
8.4 การกำหนดเวลาและราคาขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

(1) การกำหนดเวลาในการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดการกำหนดได้ตามวนัและเวลาการที่สอดคลอ้งกับการขายและรับซื้อคนืหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อ 6 และ
ข้อ 7 ตามลำดับ 

(ก) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดในวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถือว่า
เป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนน้ัน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคาร หาก
ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดในวันทำการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรือทำรายการในวันหยุด ให้ถือว่าเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป ทั้งนี้ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะไม่สามารถทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตนอกเหนือจาก
ช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด 

(ข) กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอ่ืนที่นอกเหนือจาก (ก) 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ในวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถือเป็น
รายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น และหากทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจาก
ช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดในวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือทำรายการในวันหยุด ให้ถือว่าเป็น
รายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป 

(2) ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

(ก) กรณีกองทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำ
การซื้อขายที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วย
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ลงทุนแล้ว ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน    (ถ้ามี) 

(ข) กรณีกองทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการ
ซื้อขายที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ วันทำการซื้อขายดังกล่าวจะเป็นวันทำการก่อนวันที่กองทุนได้รับเงินจาก
กองทุนต้นทาง ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

 
8.5 การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาและราคาขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.4 และ/หรือเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
กำหนดการ วิธีการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยไม่ขัดกับรายละเอียดโครงการ ทั้งน้ี ในการดำเนินดังกล่าว
บริษัทจัดการคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก  
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณี
ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการเพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
8.6 ข้อสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

8.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต 

8.6.2. เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลย
พินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมี
ถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและ
ดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

8.6.3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสับเปลี่ยนดังกล่าว
ขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัท
จัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

8.6.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราว/ถาวร ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับ
คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
9. การชำระคา่รับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย ์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :  

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงนิได้
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอื่นใดที่เป็นไปตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดข้ันตอนการดำเนินการต่อไป ซ่ึง
ข้ันตอนที่กำหนดต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย  
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10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่ เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังน้ี 
โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซ่ึง
เหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ข้ึนไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 
ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา 

การเลื ่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี  

(1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
น้ัน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเร่ืองดังกลา่วด้วยวิธีการใดๆ 
โดยพลัน  

(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการ
เลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะมอบหมายใหผู้ด้แูล
ผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้  

(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง  

11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :  
 
11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้
แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณี
ดังต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซ้ือขายได้ตามปกติ  

(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ  เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล  
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(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม   

(ค) มีเหตุจำเป็นอ่ืนใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซ่ึง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ  

(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี
ที่กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนรวม  

(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซ่ึง
เหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน 
แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังน้ี  

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ันๆมีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี  

1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เก่ียวกับ การป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย   

3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสำคัญ 

(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการของตนอันเนื ่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของ
เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของ
ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ
การค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 

(6)  อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ที่ระบุไว้ในข้อผูกพันข้อ 22.1.1 (4) 

11.2 เมื่อปรากฏเหตุ ซ่ึงส่งผลให้บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือ
จะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะ
ดำเนินการดังกล่าว ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

(1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่
ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยตอ่ผู้
ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน  

(2) บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน
หน่วยลงทุน พร้อมทั ้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนเปิดนั ้นให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  
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(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทำการ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังน้ี ก่อนการเปิดรับคำสั่ง
ซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน  

(ก) บริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ
กองทุนเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทำการ
ก่อนวันเปิดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน  

(ข) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
เปิดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึง
การเปิดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน  

11.3 บริษัทจัดการหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษทัจัดการ
พบว่าราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ข้ึนไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำ
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 

12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  
 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือ คำสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดไดเ้ป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ 
ทั้งน้ี ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลา
หยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้ 

13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

13.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 

(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอ่ืน) 

(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอ่ืนๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้ 

ทั้งน้ี ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณี
ที่ผู้รับโอนยังไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้
บริการกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน และชำระค่าธรรมเนียม การโอน
ตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนพร้อม
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอน
หน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว 
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13.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการโครงการจัดการกองทุน การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน
ของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏเิสธ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่
รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถ่ิน
ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีข้ึนและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

13.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการลงทะเบียนโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  
  
14. การจ่ายเงินปันผล :  
 
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จา่ย 

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : ไม่ม ี

14.3. กำหนดเวลา วิธกีาร และข้อจำกัดในการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน : ไม่ม ี
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที ่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทั้งหมด) :  

รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
รวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณ
การ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จำนวนผู้ถือหน่วย
ลงทุน เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือ
เปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ่มข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กำหนด  

 
15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วย
หนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรืออัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ในระยะเวลา 8 เดือนแรกนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม โดยในทางบัญชี
จะรับรู้ทั้งจำนวน และเรียกเก็บจากกองทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด 
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ภายหลังระยะเวลา 8 เดือนแรก บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 
ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสนิรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจาก
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุน
ปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้าน
บาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการจัดการจากมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทนุ
ต้นทางกำหนด และเรียกเก็บจากมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนดเป็นต้น 

ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่
กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนั้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการ
ให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหัก
ด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนและ
ค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรืออัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุน
รวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ในระยะเวลา 8 เดือนแรกนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม และ
เรียกเก็บจากกองทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

ภายหลังระยะเวลา 8 เดือนแรก บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
0.11 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการ
คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
รวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนและค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ 
วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรืออัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียน
กองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ในระยะเวลา 8 เดือนแรกนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม 
และเรียกเก็บจากกองทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

ภายหลังระยะเวลา 8 เดือนแรก บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตราไมเ่กิน
ร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานใน
การคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
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15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :  

ไม่ม ี 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจำหน่าย :  

ไม่ม ี 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อน
หักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่นที่
เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ทั้งนี้ เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 15.2.1 - 
15.2.5 จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมรวมของกองทุน 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามจำนวนที่จ่าย
จริง ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.27 ของจำนวนเงินทุนของโครงการและในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของ
กองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน ภายในระยะเวลา 1 ปี เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าอบรมเผยแพร่ความรู้ และสัมมนาแนะนำกองทุนรวม เป็นต้น 

(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตรวจสอบทรัพย์สินใน
ประเทศ และต่างประเทศ  

(3) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่ง หนังสือชี้ชวนรายละเอียดโครงการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สำคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม รวมถึงเอกสารประกอบการขายอ่ืน ๆ  

(4) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ ตามอัตราที่ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศกำหนดเป็นการทั่วไป
ในการให้บริการ ตามที่จ่ายจริง แต่จะไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งน้ี 
อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศเรียกเก็บ (ถ้ามี) 

(5) ค่าจัดทำและ/หรือจัดส่งรายงาน ข่าวสาร ข้อมูลใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับกองทุน
รวมโดยตรง หนังสือบอกกล่าวประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน ตลอดจน
ข่าวสาร ข้อมูลที่บริษัทจัดการมีหน้าที่จัดทำ และ/หรือจัดส่งตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนด  

(6) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซ้ือหน่วยลงทุน ใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ใบสั่งขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันการซ้ือและ
ขายหน่วยลงทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอ่ืน ๆ เก่ียวกับกองทุนรวม  

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และนำเงินเข้าบัญชีสำหรับการรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(8) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ SCB CASH MANAGEMENT ค่าสมุดเช็ค
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี เป็นต้น  

(9) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งและ/หรือจัดการกองทุนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ และ/
หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงาน
อื่นใดของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมคำขอจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบยีน
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กองทรัพย์สินของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องจากการลงทุน ค่าไปรษณียากร ค่า
อากรแสตมป์ต่าง ๆ ค่าดำเนินงานอ่ืน ๆ เป็นต้น 

(10) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใด ๆ ของกองทุนรวมทั้งค่าใช้จ่าย
ในการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสืบทรัพย์และ/หรือบังคับคดี ค่าใช้จ่ายในด้านนิตกิรรม ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับทางราชการ เป็นต้น  

(11) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเน่ืองกับการดำเนินงานของกองทุนรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการ
ดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

(12) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือ กฎหมายกำหนด  

(13) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 

(14) ค่าใช้จา่ยทีเ่กิดข้ึนจากการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นหลกัประกันการลงทุนของกองทุนรวม 

(15) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี) ที่ปรึกษาการเงินอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

(16) ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของ
กองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในข้อ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี”  

(17) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade)  

(18) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในช่วงการชำระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น ค่าตอบแทน           
ผู้ชำระบัญชี ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุนรวม เป็นต้น  

(19) ค่านายหน้าซื ้อขายหลักทรัพย์ที ่ ซ้ือหรือขายเพื ่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอ่ืนๆตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซ้ือหรือสั่งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการ
ทำรายการในต่างประเทศ  

(20) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามที่จ่ายจริงรวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอ่ืนใดเพื่อให้กองทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น  

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกี ่ยวข้องกับการใช้ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ที่ทาง               
ผู้ให้บริการและ/หรือผู้พัฒนาดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ดังกล่าวเรียกเก็บจากการใช้บริการ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการจัดทำ/พัฒนาดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ตามที่จ่ายจริง  

(22) ค่าใช้จ่ายเก่ียวเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น  

(23) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน ซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมตามจำนวนเงิน และเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกิน
ร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เกินอัตราที่
กำหนด  

(24) ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ซ่ึง
เกิดขึ้นภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีบริษัท
จัดการจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวนัภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่บันทึกค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว ทั้งน้ี จำนวนเงินที่ตัดจ่ายจะต้องไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 0.27 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สิน
รวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) 
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และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินอัตราที่กำหนดถือเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
ของบริษัทจัดการ 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามข้อ 15.1 - 15.2 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม  

ทั้งน้ี ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิ
ในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
15.3. คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่
ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลง
อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียด
ดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุน
ปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้าน
บาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่
กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจาก
กองทุนรวมต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น  

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง 
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไมเ่กินร้อยละ 3.21 ของมูลคา่หน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื ่อนไขการเรียกเก็บหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
รายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับ
กองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 
100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้าน
บาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนเพิ่มเติมอีก เป็นต้น  

อน่ึง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีการจัดเก็บคา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน โดย
จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 วันก่อนการ
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เปลี่ยนแปลง ผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ เวบ็ไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี) 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : มี  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไมเ่กินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื ่อนไขการเรียกเก็บหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
รายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)  

อน่ึง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง 
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : มี  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื ่อนไขการเรียกเก็บหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
รายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)  

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู ้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการ
เปลี่ยนแปลงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน(ถ้า
มี)  

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี  

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

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

หรือตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จากผู้โอนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน  

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทุน : มี  

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ ในกรณีที่ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ 
การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีหายและอ่ืน ๆ ที่เกิดข้ึนจริง 
ซ่ึงพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน   
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15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  

ตามที่จ่ายจริง  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

- ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซ้ือหรือสั่งขายหน่วยลงทุน 

(1) กรณีสั่งซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

(2) กรณีสั่งขายหน่วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

- ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

(1) กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อย
ละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคำนวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  

(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคำนวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะคำนวณเข้าไปในราคาขาย หรือราคารับซื้อคืน หรือราคาสับเปลี่ยนเข้า หรือราคา
สับเปลี่ยนออกโดยจะถูกนำสง่เข้าหรือตกเป็นของกองทุนทั้งจำนวน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็นคา่ใช้จ่ายใน
การซื้อขายหลักทรัพย์ในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ
อ่ืนๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซ้ือหรือสั่งขายหลักทรัพย์ เป็นต้น  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้สอดคล้อง
กับอัตราค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนที่กองทุนเข้าลงทุน  และ/หรือวิธีการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวในภายหลังได้ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่างผ่านเว็บไซต์ของบรษัิท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการ
ดำเนินการตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ซึ่งพิสูจน์ได้
ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึนจริง 
ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน/รับรองยอดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการค้นหาเอกสารจาก
ศูนย์เอกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ
ลักษณะดังกล่าว  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราธรรมเนียมข้างต้นได้โดยไม่ต้อง
ดำเนินการแจ้งผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.3 รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิ
ในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

 
 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 2  

 

77 

 

15.4. วธิีการคำนวณและตัดจ่ายคา่ธรรมเนียม :  

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียม ตามข้อ 15.2.1 - 15.2.3 ทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดย
ใช้มูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม ใน
แต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือนหรือระยะเวลาอื่นใด
ตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

ทั้งน้ี ในระยะเวลา 8 เดือนแรกนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมการ
จัดการตามข้อ 15.2.1 ในทางบัญชีจะรับรู้ทั้งจำนวน และเรียกเก็บจากกองทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด  

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนตามข้อ 15.2.6 (1) – (23) จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัท
จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตาม
ระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผลเพื่อทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเป็นรายวัน และจะปรับปรุง
รายการดังกล่าวทันทีที่ได้รับหลักฐานอย่างแน่ชัด ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ ในความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเผยฐานการคำนวณอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับข้อมูลสำคัญที่ผู้
ลงทุนควรทราบและในรายงานรอบประจำปี  

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชี 
และตามประกาศที่เก่ียวข้องกำหนด 

กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริษัท
จัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนจากผู้ซ้ือหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมที่ไปลงทุนในลักษณะที่ซ้ำซ้อนกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมอ่ืน  

อน่ึง หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ใน
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

 
15.5. การเปลี่ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  
 

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดำเนินการของบริษัทจัดการ 

1. การเพิม่ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  

    1.1 ตามที่ระบุไวใ้นโครงการ  

        1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥  3 วันทำการก่อน
การเรียกเก็บเพิ่มข้ึน 

        1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ1    
(มีการกำหนดอยา่งชดัเจนไว้ในโครงการแล้ววา่
สามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้) 

 

              1.1.2.1 กรณีเกิน >5% ของอัตราที่
ระบุไว้ในโครงการ 

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพเิศษ3 และแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วันทีเ่ปลี่ยนแปลง 
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              1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตรา
ที่ระบุไว้ในโครงการ 

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ่มข้ึน และแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่
เปลี่ยนแปลง 

    1.2 แตกตา่งไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ3 เพือ่แก้ไขโครงการ 

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  

    2.1 ตามที่ระบุไวใ้นโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่
วันที่มีการเรียกเก็บลดลง 

    2.2 แตกตา่งไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจดัการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือ
ว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ 

การแก้ไขโครงการในเร่ืองดงักล่าว 

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันท่ีบริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น 

2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างท่ัวถึง 

3 ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

15.6. หมายเหตุ :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 15 รายการใด
รายการหนึ่งหรือหลายรายการได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  
 
16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
 
16.1. วธิีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มูลคา่หน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ 
 
16.2. เงือ่นไขพิเศษ :  
1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดย
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยไดรั้บ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมจะคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนใน
ประเทศ บวกกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ  

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ เช่น 
การใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินต่างประเทศ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
เป็นไปตามกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง ซ่ึงได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงที่
มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมในอนาคต  
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ทั้งนี้ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้แหล่งข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศของ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ณ วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เป็น
หลัก อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรมของตรา
สาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศในภายหลงัได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น เพื่อให้สอดคล้อง/
รองรับระบบการดำเนินงานของบริษัทจัดการในอนาคต เป็นต้น รวมถึงในกรณีหากเกิดเหตุการณ์ เช่น เหตุการณ์
ไม่ปกติทางการเมืองหรือสภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเหตุการณ์อื่นใดอันเป็นเหตุให้ไม่
สามารถใช้แหล่งข้อมูลดังกล่าวได้ เป็นต้น โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใน
ปัจจุบัน รวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมในอนาคต กล่าวคือบริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงแหลง่ทีม่า
ของการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับราคา และ/หรืออัตราผลตอบแทนของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 
รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ใช้อ้างอิง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูล
และสามารถอ้างอิงได้ อาทิ Reuters หรือ APEX เป็นต้น  

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  

(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ ภายใน 2 วันทำการ เว้นแต่วันทำการ
นั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือวัน
ตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ  

(2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ภายใน 
2 วันทำการถัดไป ทั้งนี้ ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการ
คำนวณราคาดังกล่าว  

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังน้ี  

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป (ถ้ามี)  

(ข) วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป  

ทั้งน้ี ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่ไม่เปิดให้ซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและ
มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังน้ีเพิ่มเติมด้วย  

1. วันทำการก่อนวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทนุ เว้นแต่กรณี
ที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน  

2. วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวม
กำหนดวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน  

3. วันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมี
นัยสำคัญ โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป  

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทนุล่าสุด โดย
ประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป  

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

(3.1) การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซื้อคนืหน่วยลงทนุ 
หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปน้ี  

(ก) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธเิป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล  
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(ข) คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 
สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วน
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง  

(ค) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.1)(ข) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.1)(ข)  

(ง) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล แต่ใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม  

(3.2) บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบโดยการประกาศทาง Website ของบริษัท
จัดการ: www.scbam.com หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม เช่น NAV Center: www.thaimutualfund.com หรือ
หนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น 

(3.3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน บริษัท
จัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้  

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  

(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  

(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว 

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
ภายใน 3 วันทำการ  

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ผ่าน Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com หรือช่องทางอื ่นที ่ เหมาะสม เช ่น NAV Center : 
www.thaimutualfund.com หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น  

อนึ่ง หากมีเหตุทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศผ่าน Website ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาประกาศผ่านช่องทางอื่นแทน เช่น NAV Center หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นใดที่
เหมาะสม เป็นต้น  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่นแปลงช่องทางการประกาศอ่ืนแทนการประกาศผ่าน Website ของบริษัท
จัดการ เช่น NAV Center หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอ่ืนใดที่เหมาะสมโดยถือวา่ไดรั้บความเหน็ชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
 
16.4. หลักเกณฑ์และวิธกีารดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  
 

ส่วนที่ 1 การดำเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วย
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง 
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ข้อ กรณท่ีีมูลค่า/
ราคาหน่วย 

ไม่ถกูต้อง 

การดำเนินการของบริษัทจัดการ ระยะเวลา 

1. < 1 สตางค์ 
หรือ < 0.5 % 
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที่
ถูกตอ้ง 

1.1 จัดทำและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง 

ความไม่ถูกตอ้ง โดยรายงานดังกลา่วต้องมสีาระสำคญัดังน้ี 

   1.1.1 มูลคา่/ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง 

   1.1.2 มูลคา่/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง 

   1.1.3 สาเหตทุี่ทำให้มูลคา่/ราคาหน่วยไม่ถูกตอ้ง 

   1.1.4 มาตรการป้องกันเพือ่มิให้มูลค่า/ราคาหน่วย 

ไม่ถูกต้อง ในกรณีทีค่วามไม่ถูกตอ้งไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ 

ภายใน 7 วันทำ
การนับแตว่ันที่
พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไมถู่กต้อง 

  1.2 ในกรณีที่สาเหตุทีท่ำใหมู้ลคา่/ราคาหน่วยไมถู่กต้อง  
มีผลตอ่เน่ืองถึงการคำนวณมูลคา่/ราคาหน่วยคร้ังต่อไป  
ให้แก้ไขมลูคา่/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง 

ตั้งแต่วันที่พบว่า
มูลคา่/ราคาหน่วย 

ไม่ถูกต้อง 

2. ≥  1 สตางค ์
และ ≥ 0.5 % 
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที่
ถูกตอ้ง 

2.1 หลักเกณฑ์ท่ัวไป 

2.1.1 คำนวณมลูคา่/ราคาหน่วยย้อนหลังตั้งแตว่ันที่
พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที่มลูค่า/ราคา
หน่วยถูกตอ้ง 

2.1.2 ดำเนินการดังน้ี เฉพาะวันที่มูลค่า/ราคาหน่วย 

เข้าเงือ่นไข ตาม 2.  

 

 2.1.2.1 จดัทำรายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลัง1  

(ก) รายงานต้องมีสาระสำคญัตามทีก่ำหนดไวใ้น 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดำเนินการของ
บริษัทจัดการเมื่อพบวา่ราคาหน่วยไมถู่กต้องไว้แทนข้อมลู
ตาม 1.1.4 

ภายในวันทำการ 
ถัดจากวันที่พบว่า
มูลคา่/ราคาหน่วย 

ไม่ถูกต้อง 

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ใหผู้้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกลา่วภายในวันทำการถัดจากวันที่สง่
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ภายในวันทำการ 
ถัดจากวันที่
คำนวณมูลค่า/
ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ้น 

 2.1.2.2 แก้ไขมลูคา่/ราคาหน่วยใหถู้กต้อง ภายในวันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
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รายงานตาม 
2.1.2.1 

2.1.2.3 ดำเนินการโดยวธิีการใด ๆ เพื่อให้ผูล้งทุน
สามารถรับทราบชื่อกองทุนที่มีการแก้ไขมลูคา่/ราคา
หน่วยและวัน เดอืน ปี ที่มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย  

 

ภายใน 3 วันทำ
การนับแตว่ันที่
ผู้ดูแล
ผลประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 
2.1.2.1 

2.2 หลักเกณฑเ์พิม่เติมเฉพาะกองทุนเปิด โดย
ดำเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวันทีเ่ข้าเงื่อนไข
ตาม 2. 

      2.2.1 จัดทำรายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงาน
การแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ดว้ย โดยให้อยู่ในส่วน
ของการดำเนินการของบริษัทจัดการเมือ่พบว่าราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง 

  

 

 

ตาม 2.1.2.1 

 

 

   2.2.2 ชดเชยราคาตามที่กำหนดไว้ในสว่นที ่2 ให้
แล้วเสร็จ 

 

      2.2.3 ดำเนินการโดยวธิีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ซ้ือหรือ
ผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา 

 

ภายใน 5 วันทำ
การนับแตว่ันที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงาน 

การแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและ
รายงานการชดเชย
ราคา 

   2.2.4 จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ 
ให้บริษัทจัดการส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสำเนารายงานดังกล่าว
แทน 

ภายใน 7 วันทำ
การนับแตว่ันที่
ผู้ดูแล
ผลประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 
2.1.2.1 

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสำเนารายงานไว้ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เข้าตรวจ 
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ส่วนท่ี 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที่ 1 ให้ บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

1. ราคาหน่วยท่ีไมถ่กูต้อง < ราคาหน่วยท่ีถูกต้อง 

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที่ผู้ซ้ือมหีน่วยเหลืออยู ่ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ซ้ือหน่วยเป็นจำนวน
ซ่ึงมีมูลคา่เท่ากับสว่นตา่งของราคาหน่วยที่ไมถู่กต้องกับราคาหน่วยที่ถูกตอ้ง 

1.1.2 กรณีที่ผู้ซ้ือไม่มีหน่วยเหลืออยู่2 ให้จา่ยเงินของบริษัทจัดการใหก้องทุนเปิด 
เป็นจำนวนเท่ากับสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู่ 

1.1.3 กรณีที่ผู้ซ้ือมหีน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด2 ใหด้ำเนินการ
ดังน้ี 

         1.1.3.1  ดำเนินการตาม 1.1.2 หรือ  

         1.1.3.2  ลดจำนวนหน่วยทีเ่หลืออยู่น้ัน และจ่ายเงินของบริษัทจัดการ ให้
กองทุนเปิดเป็นจำนวนเทา่กับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่  

1.2 กรณีรับซือ้คืน 1.2.1 กรณีที่ผู้ขายคืนมหีน่วยเหลืออยู ่
        1.2.1.1  เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจำนวนซ่ึงมีมูลค่าเทา่กับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยทีถู่กต้อง หรือ 

        1.2.1.2  จา่ยเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเทา่กับส่วนต่างของราคาให้
ผู้ขายคืน 

1.2.2 กรณีที่ผู้ขายคืนไม่มหีน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจดัการจ่ายเงินของกองทุน
เปิดเป็นจำนวนเทา่กับส่วนตา่งของราคาให้ผู้ขายคืน  

2. ราคาหน่วยท่ีไมถ่กูต้อง > ราคาหน่วยท่ีถูกต้อง 

2.1 กรณีขาย 

 

2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ซ้ือเป็นจำนวนซ่ึงมีมลูคา่เท่ากับส่วนตา่งของราคา
หน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกตอ้ง หรือ 

2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาใหผู้้ซ้ือ  

2.2 กรณีรับซื้อคืน 2.2.1 กรณีที่ผู้ขายคืนมหีน่วยเหลืออยู ่ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จำนวนซ่ึงมีมูลคา่เท่ากับสว่นต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่
ถูกตอ้ง 

2.2.2 กรณีที่ผู้ขายคืนไม่มหีน่วยเหลืออยู่2 ใหบ้ริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการใหก้องทุนเปิดเป็นจำนวนเทา่กับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู ่

2.2.3 กรณีที่ผู้ขายคืนมหีน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยที่จะตอ้งลด2 ให้
ดำเนินการดังน้ี 

          2.2.3.1 ดำเนินการตาม 2.2.2 หรือ 

          2.2.3.2 ลดจำนวนหน่วยทีเ่หลืออยู่น้ันและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจำนวนเทา่กับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ 

2 ไม่ใช้กับกรณีที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุ
ดังกล่าว 

หมายเหตุ 1. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท 
บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
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เป็นผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

     2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื้อหน่วยตาม 2.1 บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้ 

 
17. ช่ือผู้เกี่ยวข้อง :  
 
17.1. ชือ่บริษัทจัดการ :  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด  
 
17.2. ชือ่ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
 
17.3. ชือ่ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  

ไม่ม ี
 
17.4. ชือ่ของผู้รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผดิชอบ :  
 
17.5. ที่ปรึกษา :  

17.5.1. ชือ่ทีป่รึกษาการลงทุน :  

ชื่อ :  

17.5.2. ชือ่ทีป่รึกษากองทนุ :  
 
17.6. ผู้สอบบัญช ี:  

ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอ่ียมวณิชชา  

ชื่อ : นาย สชุาติ พานิชยเ์จริญ  

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน  

ชื่อ : นางสาว วันด ีเอ่ียมวณิชชา  

ชื่อ : นาย เกียรตศิักดิ์ วานิชย์หานนท ์ 

ชื่อ : นายอนุสรณ์  เกียรติกังวาฬไกล 

ชื่อ : นางขวญัใจ  เกียรติกังวาฬไกล 

ชื่อ : นายสาธติ  เกียรตกัิงวาฬไกล 

ชื่อ : นายประสิทธิ์พร  เกษามา       

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :  

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเปน็บุคคล
ที่ได้รับความเหน็ชอบตามประกาศว่าด้วยการใหค้วามเหน็ชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
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17.7. การแต่งตั้งคณะตวัแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไม่ม ี 
 
17.8. Prime Broker: - 
 
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :  
 
18.1. วันที่สิ้นสดุรอบบัญช ี: วันที่  เดือน  
 
18.2. วันที่สิ้นสดุรอบบัญชคีร้ังแรก : วันที่  
 
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

วันที่สิ้นสดุรอบบัญชี ประมาณ 1 ปีนับแตว่ันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  
 
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการ
จัดการ :  

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีจัดการ ให้กระทำโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
หรือการขอให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนตามมาตรา 
129/1 

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมี
จำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 แล้วแต่กรณี หรือในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุน  หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื่อคำนวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมีจำนวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับ
มติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมติน้ัน 

ในกรณีดังต่อไปน้ี บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื่อ
ประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้ 

(1)  การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเก่ียวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                

(2)  การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทำให้สิทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง              

(3)  การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออตัราสว่นการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบาย
การลงทุน  

(4)  การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รับไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็น
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการจัดตั้ง
และจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                

(5)  กรณีอ่ืนใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)  

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนทั้งปวง   
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ในกรณีดังต่อไปน้ีให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่อง
ดังกล่าว 

(1)  การแก้ไขเพิ่มเติมซ่ึงมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มข้ึน ในกรณีดังน้ี 

(ก)  การลดมูลค่าข้ันต่ำในการซ้ือหน่วยลงทุน 

(ข)  การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

(ค)  การเพิ่มจำนวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

(ง)  การเพิ่มความถี่ของการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุน
ของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ 

(จ)  การลดเวลาส่งคำสั่งซ้ือขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

(2)  การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535  ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 

(3)  การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอ่ืนของบุคคลให้ถูกต้อง 

(4)  การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้ว 

(5)  การแก้ไขเพิ่มเติมเพื ่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด ให้เป็นไปตามที่ประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด 

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกเหนือจากวรรคสาม
และวรรคสี่ บริษัทจัดการจะยื่นคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับ
ประชาชนผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และชำระค่าธรรมเนียมต่อสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้รับคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่
ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว   

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทำโดยการขอมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ซึ่งจะดำเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ 

บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรอืวิธีการจัดการให้สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. รวมทั้งแจ้งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทกุรายและเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทัว่ไปสามารถเข้าตรวจดูได้ 
ทั้งน้ี ภายใน 15 วันนับแตว่นัที่มีมตใิห้แก้ไข 

อย่างไรก็ดี ในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนคร้ังใด ไม่ว่าจะโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโดยการส่ง
หนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน  หากผู้ถือหน่วยลงทุนเห็นว่า มติของผู้ถือหน่วยลงทุนในคร้ังน้ันไม่ชอบด้วย
กฎหมายหรือบริษัทหลักทรัพย์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 129/2 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา 129/3  ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 คนและมีหน่วยลงทุนนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น จะ
ร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติของผู้ถือหน่วยลงทุนคร้ังน้ันก็ได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายใน 45 วันนับแต่วันที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนมีมติให้แก้ไข  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้สิทธิขอเพิกถอนมติตามมาตรา 129/4  บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปน้ี 

(1)  จัดทำและส่งรายงานการใช้สิทธิดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยไม่ชักช้า 

(2)  จัดทำและส่งรายงานเพื่อแสดงความคืบหน้าของการดำเนินการดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้สิทธิขอเพิกถอนมติ หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ  
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(3)  เปิดเผยรายงานตาม (1) และ (2) ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ 

การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน : ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลง
มติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอมติได้ เนื่องจาก
ติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินก่ึงหน่ึงของผู้ถือหน่วยของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลอื 

ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ให้กองทุนต้น
ทางลงมติให้กองทุนปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหน่ึงในสามของจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการเป็นไปตามที ่กำหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

20. ข้อกำหนดอื่น ๆ :  

20.1 บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการ ใน
การนำส่ง เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึงผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วย
ลงทุน รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่น (ถ้ามี) เช่น ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยถือ
ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 
วันก่อนวันเริ่มดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการนำส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดในลักษณะทำนองเดียวกันน้ี ซ่ึงบริษัทจัดการ
ได้คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งน้ี ในการนำส่งจดหมาย/หนังสือถึง
ผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแก้ไขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในอนาคต  

20.2 ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี)  

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มี
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่  

20.3 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (soft commission)  

20.3.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการ
ใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั ้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาท
โดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้
กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัท
ต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนน้ันด้วย  

20.3.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตามข้อ 20.3.1 บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหกเดือน
ด้วย  
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20.4 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ใน
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้ข้อมูล และ/
หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ 
ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัท
จัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือ 
จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ไม่ครบถ้วน
เพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือกฎหมายต่าง ๆ 
ทั้งน้ี ตามที่บริษัทจัดการกำหนด  

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็น
ช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ  

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ  
นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
เปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่หน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายต่าง ๆ หรือบุคคลอ่ืนใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ  

ทั้งนี้ คำว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คำว่า “กฎหมายต่าง ๆ” นั้น ให้มี
ความหมายรวมถึงกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ที่กองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศน้ัน ๆ ด้วย  

20.5 ข้อกำหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซ่ึง
ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้
สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) 
รายงานข้อมูลเก่ียวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ ่งมีถิ ่นที ่อยู ่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ ่งมีถิ ่นที่อยู่ทางภาษีใน
สหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปิดหรือมีไว้กับ FFI น้ัน นอกจากน้ียังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลัง
ดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรยีก 
FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบคุคล
สัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า
เพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภท
ต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  

ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะ
ได้รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ  
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(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึงอาจ
รวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 
เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตาม
ข้อกำหนดของ FATCA (ซ่ึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น 
NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธ
หรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำ
ให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนตอ่ไปได ้และ/หรือดำเนินการลงทนุได้อย่างไม่มีประสิทธภิาพ รวมถึง
อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีก
ต่อไป  

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี ่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวม
สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัท
จัดการและกองทุนรวม (ซ่ึงรวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังน้ี  

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เก่ียวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ 
ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ 
ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบ
ความเก่ียวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหข้้อมลูตาม
หัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูล
เมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี ่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั ้งนี ้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว  

(3) ดำเนินการอ่ืนใดเพื่อใหส้อดคล้องกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่ก่ียวข้อง เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบ
ที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความ
เหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งน้ีแล้ว และ/หรือได้
ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี  

(1) ไม่รับคำสั่งซ้ือ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว  

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง ทั้งน้ี 
ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย  
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(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มข้ึน หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น  

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ
กระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่
กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็น
พลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องกำหนด) เท่าน้ัน  

ทั้งน้ี ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามทีบ่ริษัทจัดการได้สงวน
สิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ 
โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่
จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  

20.6 การรับค่าธรรมเนียมการจัดการคืนจากกองทุนรวมต่างประเทศ  

ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่
กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนั้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการ
ให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน 

20.7 ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ 
กฎ เกณฑ์ ที่เกี ่ยวข้องกับการลงทุนและ/หรือการจัดการกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง/
เปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะดำเนินการตาม
แนวทางที่ประกาศกำหนด และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

20.8 ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไวเ้ป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการจะ
อ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจดัการเป็นภูมิลำเนาเพือ่การวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมกีารวางทรัพย์ 

21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศกำหนด : 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยน
ให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 
50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่
สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกลา่ว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา
ที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่ง
ที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์
ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรือคำสั่งน้ัน ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน
รวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 
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ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วย
ลงทุนทั้งปวง 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดใน
โครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตาม
มาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อผูกพันระหวา่งผู้ถือหน่วยลงทนุกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม 
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1. บริษัทจัดการ :   

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด   

ที่อยู่ : ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า   

เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร   

กรุงเทพฯ 10900   

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

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

18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 

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

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการดังต่อไปน้ี   

(1) การบริหารกองทุนรวม   

(ก) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซ่ึงเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุน
รวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
ประชาชนคร้ังแรก   

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

(ค) นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่าง ๆ และซ้ือขาย จำหน่าย สั่งโอน 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุน
ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(ง) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้นอยู่เท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)   

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

(ฉ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซ้ือคืนในวัน
ทำการถัดจากวันที่ซ้ือขายหน่วยลงทุนจำนวนน้ัน หรือวันที่คำนวนราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนของวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี 

(ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม   

(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมตามหัวข้อ “การขอ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุน” และ "วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือ แก้ไขวิธีการจัดการ"   

(ฌ) ดำเนินการฟ้องร้องคดีในนามของบริษัทจัดการเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีที่มีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม   

(2) การรับ และการจ่ายเงินของกองทุนรวม   

(ก) จัดให้มีการรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอ่ืนใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน และกองทุนรวม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมที่กำหนดไว้ในหนังสือ 
ชี้ชวนส่วนโครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม"   

(ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วน
โครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"   
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(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เก่ียวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม   

(ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซ่ึงมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เร่ือง "คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อ่ืนแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ที่
กำหนดไว้ในข้อ 2  

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

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

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

(จ) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลข้ึนทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น   
ที่ปรึกษากฎหมาย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ   

(ฉ) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร   

(ช) แต่งตั้งทนายความ เพื่อติดตาม ทวงถาม และดำเนินคดี รวมทั้งดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหน้ี 
หรือเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์อ่ืนใดของกองทุนรวม   

(4) การดำเนินการอ่ืน ๆ   

(ก) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์   

(ข) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซ่ึงทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   

(ค) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน   

(ง) จัดทำรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการน้ัน   

(จ) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุก
สิ้นวันทำการน้ัน   

(ฉ) จัดทำรายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด ในกรณีที่มิได้เกิด
จากการลงทุน หรือได้หลักทรัพย์มาเพ่ิมเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด   

(ช) จัดทำรายงานทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และการส่งรายงานให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะส่งผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 22.1.1 
ก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีจัดทำรายงานตาม (ฐ) ตามปี
ปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี ขยายเป็นภายใน 
4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี   

(ซ) จัดทำหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูล
เก่ียวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีบัญชีและส่งใหแ้ก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่
วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชีน้ัน ยกเว้นกองทุนรวมเปิดที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงคร้ังเดียวและรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้า ซ่ึงระบุเวลาไว้แน่นอน (Auto Redemption) ไม่ต้องจัดทำหนังสือ    
ชี้ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี   

(ฌ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน และมูลค่าหน่วยลงทนุที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วัน
ทำการสุดท้ายของเดอืน ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวนัทำการที่ 20 ของเดือน
ถัดไป   
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(ญ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วกรณีอ่ืนนอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ (ฌ) ให้ 
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมน้ัน   

(ฎ) ปฏิบัติการอ่ืน ๆ เพื่อให้ถึงซ่ึงวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน   

(ฏ) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 22 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”   

(ฐ) จัดทำรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนน้ัน และส่งรายงานดังกล่าวใหผู้้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว 
โดยรายงานดังกล่าวจะแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และการส่งรายงานให้แก่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
จัดไว้  เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 22.1.1 ก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงาน
ดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีจัดทำและส่งรายงานตามวรรคหน่ึงตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่จัดทำ
และส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับปีบัญชีน้ัน   

(ฑ) จัดส่งและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือ    
ชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   

(ฒ) จัดทำและส่งข้อมูลการจัดการกองทุนรวมให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   

(ณ) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผูถื้อหน่วยลงทุน
หรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการ
เปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม   

(ด) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 22 

(ต) ดำเนินการติดตามทวงถาม ดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหน้ีหรือปกป้องสิทธิ
ประโยชน์อ่ืน ๆ ของกองทุนรวม   

(ถ) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอ่ืน ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัท
จัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์
ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งน้ัน ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือ
โครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว  

เงือ่นไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :   

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
โดยเหตุอ่ืนใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวม
ต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ ซ่ึงรวมถึงการ
ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่  

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :   

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   

ที่อยู่ : ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19  

1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ  
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เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140   

โทรศัพท์ 02-470-3207   

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์   

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งน้ี ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในหัวข้อหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”   

(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งน้ีโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์   

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม 
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้เป็นหน้าทีข่องบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมี
แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต   

(2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอ่ืนของผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ทรัพย์สินของลูกค้ารายอ่ืนของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุนและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกว่า 
ผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อย 
หรือจนกว่าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง   

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

(4) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่างๆ 
ที่กองทุนรวมได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายหรือได้รับฝากไว้ตาม
ข้อ (2) ให้เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม   

หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือส่งมอบเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ดังกล่าวในวรรคหน่ึง ว่าไม่เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือ
ปลอม ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดำเนินการแจ้งเหตุดังกล่าวแก่บริษัทจัดการทันที   

(5) เปลี่ยนแปลง จำหน่ายและโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคำสั่งของบริษัท
จัดการ เมื่อเห็นว่าการน้ันถูกต้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ   

(6) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้น
กระทำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามมาตรา 125 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งน้ี ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว   

(7) จัดทำรายงานถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทำบัญชีแสดงการรับ
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ฝากไว้   

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

(9) พิจารณาเก่ียวกับการที่จะให้ความเห็นชอบในการดำเนินการของบริษัทจัดการตามที่กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น   
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(ก) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่      
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่
สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล   

(ข) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหรือ
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อมีเหตุ
จำเป็น ทำให้ไม่สามารถ จำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล 
หรือไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็น
อ่ืนใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน   

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

(10) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยกฎหมายดังกล่าว   

(11) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับ
คำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของ   
ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม   

(12) จัดทำความเห็นเก่ียวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดส่งให้บริษัทจัดการเพื่อใช้
ประกอบการจัดทำรายงานกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือ  
ปีปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบปีบัญชี และวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี
บัญชีหรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี   

(13) โอนเงินให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของผู้ชำระบัญชีเพื่อเฉลี่ยจ่ายคืนค่าหน่วยลงทุนให้      
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่คงเหลืออยู่หลังจากที่ผู้ชำระบัญชีชำระบัญชีโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   

(14) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของกองทุน
รวม ตลอดจนการดำเนินการอ่ืนใดที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมด
ของกองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ดำเนินการต่อได้ทันที   

(15) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนที่ผู้ชำระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงต้องรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่า
จะจดทะเบียนเลิก กองทุนรวม   

(16) ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนหน้าที่และความ 
รับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีในปัจจุบัน และที่มีแก้ไข
เพิ่มเติมในอนาคต 

(17) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องจัดให้มีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ที่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอ่ืน เพื่อทำหน้าที่เก็บรักษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม   

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหน่ึงข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
กองทุนรวม และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสิ้นเชิงภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความผิด
ของผูดู้แล   
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คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ล่วงรู้มาเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะ
เป็นการเปิดเผยโดยอำนาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เพื่อประโยชน์ของ  
ผู้ถือหน่วยลงทุน   

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนเพราะความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง หรือการไม่กระทำการตามหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง 
บริวาร หรือบุคคลอ่ืนใดที่ทำงานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์   

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซ่ึง
รวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล
ผลประโยชน์   

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้   

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
ไม่ว่าการกระทำน้ันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อ่ืน เว้นแต่เป็น
การเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็น
ธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้
ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน 

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการ
ขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :   

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิด
กรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี ทั้งน้ีบริษัทจัดการจะกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อน   

(1) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน   

(2) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง
อาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน   

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมาย
ดังกล่าว หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณี
อ่ืนใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ
หน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 

(4) ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหน่ึงข้อใดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วยเร่ืองคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซ่ึงออกตามความในมาตรา 121 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจาก
การตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็น
อย่างอ่ืน บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำ
การ นับแต่วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
กำหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไขเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์อ่ืนแทนโดยพลัน 

(5) ในกรณีที่มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซ่ึงคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึง
ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป         
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ 

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :   

บริษัทจดัการจะจัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมที่   

(1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   

1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ  

เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรงุเทพฯ 10140    

โทรศัพท์ 02-470-3207     

(2) บริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศัพท์ 0-2009-9999 

(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย   

273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม   

กรงุเทพมหานคร 10200   

โทรศัพท์ 0-2283-5353   

และ/หรือที่ผู้ดูแลผลประโยชน์อ่ืนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

และ/หรือศูนย์รับฝากต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที่ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งเพื่อเก็บรักษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศ  

3. ผู้สอบบัญชี :   

ชื่อ : นายอนุสรณ์  เกียรติกังวาฬไกล 

ที่อยู ่: บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด  

เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3  

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  

กรุงเทพฯ 10120  

โทร. 0-2294--8504, 0-22948587 

ชื่อ : นางขวัญใจ  เกียรติกังวาฬไกล 

ที่อยู ่: บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด  

เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3  

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์  Global Thematic Trigger 2 

 

8 

กรงุเทพฯ 10120  

โทร. 0-2294--8504, 0-22948587 

ชื่อ : นายประสิทธิ์พร  เกษามา       

ที่อยู่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด  

เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3  

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  

กรุงเทพฯ 10120  

โทร. 0-2294--8504, 0-22948587 

ชื่อ : นายสาธิต  เกียรติกังวาฬไกล 

ที่อยู่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด  

เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3  

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  

กรุงเทพฯ 10120  

โทร. 0-2294--8504, 0-22948587 

ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอ่ียมวณิชชา  

ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด  

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์  

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท์ 0-2642-6172-4  

ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ  

ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด  

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์  

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท์ 0-2642-6172-4  

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน  

ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด  

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์  

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท์ 0-2642-6172-4  

ชื่อ : นางสาว วันดี เอ่ียมวณิชชา  

ที่อยู ่: บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด  

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์  

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  
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เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท ์0-2642-6172-4  

ชื่อ : นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์  

ที่อยู ่: บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด  

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์  

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท์ 0-2642-6172-4 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจำรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไป  

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :   

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   

ที่อยู่ : ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 2  

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

เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

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

หรือบุคคลอ่ืนที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

5. ผู้จัดจำหน่าย :   

ชื่อ :   

ที่อยู่ :   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

ไมมี่  

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :   

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   

ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก   

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร   

กรุงเทพมหานคร 10900   

โทรศัพท์ 0-2544-3874-76 และสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ  

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลัง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลทีส่ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน
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การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับ
การแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ที่ปฏิบัตหิน้าที่อยู่ก่อนแล้ว   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการปฏิบัตหิน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามที่กำหนด
ไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   

(1) แจกจ่าย หรือจัดให้มีสถานที่สำหรับจัดวาง หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ใบคำขอใช้บริการกองทุน 
ใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และใบสั่งขายหน่วยลงทุน คู่มือผู้ลงทุน เอกสารเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของกองทุน
รวม หรือเอกสารอ่ืนใดของกองทุนรวมตามที่กฎหมายหรือ ก.ล.ต. กำหนด ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ใน
การส่งเสริมการขาย   

(2) รับใบคำขอใช้บริการกองทุน ใบสั่งซ้ือ หรือใบสั่งขายหน่วยลงทุน และรับชำระค่าซ้ือหน่วยลงทุนจาก 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนและชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม ตลอดจนการจัดทำข้อมูลการสั่งซ้ือ หรือการสั่งขายคืน หรือการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน เพื่อนำส่งให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ ทั้งน้ี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะต้องบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในระบบต่าง ๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

(3) คืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม   

(4) ยืนยันการซ้ือหรือขายคนืหน่วยลงทุน   

(5) ชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทนุรวม หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม   

(6) ปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน
การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน 
และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการโฆษณากิจการของ
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการขายและให้บริการเก่ียวกับการจัดการกองทุนรวม และการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล และ/หรือ กฎหมายอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการโฆษณา หรือการขายและรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

(7) ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม ตลอดจนดำเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น  

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  ไม่ม ี

ชื่อ :   

ที่อยู่ :   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   
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8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายท่ีไม่ได้เป็นผู้ดูแล
สภาพคล่อง) :  ไม่ม ี

ชื่อ :   

ที่อยู่ :   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

9. ทีป่รึกษา :  ไมมี่ 

9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :   

ชื่อ :   

ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

ไมมี่  

หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :   

9.2. ที่ปรึกษากองทุน :   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

ไม่มี  

หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :   

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  ไม่ม ี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  ไม่มี 

ชื่อ :   

ที่อยู ่:   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน) :   

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  ไม่มี  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

13. สิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผูถ้ือหน่วยลงทุน :   

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :   

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเองก่อนครบกำหนดระยะเวลา 8 เดือนนับแต่วันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทนุรวม โดยบริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติหากเป็นไปตามเงือ่นไขที่กำหนด ทั้งน้ี หากครบกำหนดระยะเวลา 8 เดือน นับแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมไม่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุนตามเงื่อนไข ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (ถ้ามี) ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหนังสือ     
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ชี้ชวนส่วนโครงการ หัวข้อ "การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน" ทั้งน้ี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนต่อเมื่อ
นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :   

ไม่ม ี

13.3. สทิธิในการโอนหน่วยลงทุน :   

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรร
และการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม  

13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :   

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ “เงือ่นไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :   

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไข  
วิธีการจัดการได ้ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะกระทำการตามหลกัเกณฑ์และวธิีการตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "วิธีการ
แก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"   

13.6. สทิธิในการได้รับเงินคืนเมือ่เลิกโครงการ :   

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการ
ชำระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

13.7. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ :   

ไม่มี  

13.8. อ่ืน ๆ :   

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่
ครบ  

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี ไม่ว่า
ในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซ่ึงลงนาม
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่
เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งน้ี ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิใน
การได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคนืเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนด
ของหน่วยลงทุนชนิดน้ัน ๆ ด้วย  

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :   

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :   

- ใบหน่วยลงทุน  

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน  

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

- หนังสอืรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  

- อ่ืนๆ  
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14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :   

กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
ราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้   

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชือ่ผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทนุในทะเบียนผูถื้อ
หน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุก
คร้ังที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการ
ทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำ
การนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีที่เป็นการสั่งซ้ือในระหว่างช่วงการเสนอขายคร้ังแรก และ/หรือ
ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนของวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ทั้งน้ี นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่
ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน
หรือโดยวิธีอ่ืนใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมตามวิธีการที่ระบุในหนังสือชี้ชวน   

(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง   

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชือ่ผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทนุในทะเบียนผูถื้อ
หน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหรือ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ดำเนินการ
จัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะดำเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายในวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ทำรายการ
สั่งซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรือภายในวันทำการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จำกัด (มหาชน)) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชีหรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้   

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซ้ือหน่วยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
มีหน้าที่ในการนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันเสมอ ได้ ณ ที่ทำ
การของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) หรือ ณ ที่
ทำการที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการ
ซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน   

(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่มีการปรับรายการให้เป็นปัจจุบันคร้ังล่าสุด เป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง   
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(6) ผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการ
กำหนด   

ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนรายอ่ืน สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัท
จัดการจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ โดยไม่ถือว่าเป็น
การดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ   

14.2.3 ใบหน่วยลงทุน   

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพื่อนำไปใช้เป็น
หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอ่ืนๆ ทั้งน้ี ในการออกใบหน่วยลงทุนทุก
กรณีจะกระทำเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่าน้ัน โดยมีข้ันตอนดังน้ี   

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน   

(2) ยื่นใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทุน   

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคำขอ สำหรับกรณีที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนกรอกจำนวนหน่วยลงทุนในใบคำขอมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วย
ลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนจำนวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน   

(4) ใบหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด ซ่ึงจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มี
อำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสำคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้
เคร่ืองจักรประทับ หรือโดยวิธีอ่ืนใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้
ทำได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย   

(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าว จะต้องนำใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนหน่วยลงทุนน้ัน เข้าระบบไร้
ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้   

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบ
หน่ึงให้กับผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันการทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/
หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นต้น นอกจากน้ีบริษัทจัดการอาจพิจารณาออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากรูปแบบดังกล่าวข้างต้น เช่น เอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือรูปแบบที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติม เป็นต้น และบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเปลีย่นแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลา
การส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม   

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอ่ืนได้  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วย
ลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :   

ไม่ม ี
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16. วธิีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :   

กรณีที่ผู้ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผดินัดชำระหน้ี 

ส่วนที่ 1 การดำเนินการเมื่อมีการผิดนัดชำระหน้ีหรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิ
เรียกร้องจะไม่สามารถชำระหน้ีได้ 

การดำเนินการ 
ของบริษัทจัดการ 

กรณีกองทุนทีบ่ริษัทจัดการได้บันทกึ
มูลคา่ตราสารหน้ีหรือสทิธเิรียกร้องเป็น 

0 

กรณีที่มีพฤตกิารณ์วา่ผู้ออกตราสาร
หน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธเิรียกร้องจะไม่

สามารถชำระหน้ีได้1 
1. การกำหนดให้
เป็นผู้มีสทิธิได้รับ
เงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สินอ่ืนที่ได้
จากการรับชำระหน้ี 

1.1 ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชือ่อยู่ใน
ทะเบียนผูถื้อหน่วย ณ วันทีบ่ริษัท
จัดการบันทึกมลูคา่ตราสารหน้ีหรือสทิธิ
เรียกร้องเป็น 0 เว้นแตบ่ริษัทจัดการ
ดำเนินการตาม 1.2 ก่อนแลว้ 

1.2 อาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกราย
ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วย ณ 
วันที่มีพฤติการณ์ว่าผูอ้อกตราสารหน้ี
หรือลกูหน้ีตามสิทธเิรียกร้องจะไม่
สามารถชำระหน้ีเป็นผู้มสีิทธไิด้ก็ได ้

2. การแจ้งต่อ
สำนักงาน
คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

ข้อมูล: ประเภท จำนวน ชื่อผู้ออกตราสารหน้ีหรือลกูหน้ีตามสทิธเิรียกร้อง เงิน
สำรอง (ถ้ามี) และวันทีบ่ริษัทจัดการบันทกึมูลค่าตราสารหน้ีหรือสิทธเิรียกร้อง
เป็น 0 หรือวันที่บริษัทจดัการทราบถึงพฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลกูหน้ี
ตามสทิธเิรียกร้องจะไม่สามารถชำระหน้ีได ้แลว้แต่กรณี 
ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทำการนับแตว่ันที่บริษัทจดัการบันทึกมลูคา่ตราสารหน้ี
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือนับแตว่ันที่บริษัทจัดการทราบถึงพฤตกิารณ์วา่ผู้
ออกตราสารหน้ีหรือลกูหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไมส่ามารถชำระหน้ีได ้แล้วแต่
กรณี 

3. การจัดให้มีข้อมลู จัดให้มีข้อมลูตาม 2. ไวท้ี่สำนักงาน
ใหญ่ สำนักงานสาขาของบริษัทจัดการ
และสถานที่ตดิตอ่ทกุแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนทีใ่ชใ้น
การซ้ือขายหน่วยของกองทนุ ภายในวัน
ทำการถัดจากวันทีบ่ริษัทจัดการแจ้ง
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย 

- 

      ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้มีการกำหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอ่ืนที่ได้จากการรับ
ชำระหน้ีตาม 1. บริษัทจัดการจะรับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินอ่ืนทีม่ิใชห่ลักประกันเพื่อกองทุนได้ต่อเมื่อมีการ
ดำเนินการดังน้ี 
      (1)  ระบุรายละเอียดเก่ียวกับการรับชำระหน้ีดว้ยทรัพย์สินอ่ืนไวใ้นข้อผูกพัน 
      (2)  ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินอ่ืนที่มิใช่หลักประกันในแต่
ละครั้ง โดยดำเนินการดังน้ี 
  (2.1) ระบุรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย์สินที่กองทุนจะได้จากการรับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินอ่ืน 
มูลค่าของทรัพย์สินประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซ่ึงทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น  
 (2.2)  ระบุเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหน้ี   
  (2.3)  จัดให้มหีรือจดัทำเอกสารหลักฐานอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังน้ี 
                         (2.3.1)  เอกสารหลกัฐานซ่ึงแสดงให้เห็นไดว้่ามีการผิดนัดชำระหน้ีเกิดข้ึน 
                         (2.3.2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที่บริษัทจัดการจัดทำ ซึ่งแสดง
ถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสทิธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหน้ีได้ 
 
 
 
 

 
1 บริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนัน้มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
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ส่วนที่ 2 การดำเนินการเมื่อบริษัทจัดการได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินอ่ืนเพื่อ
กองทุน  
 

การดำเนินการ รายละเอียด 

1. แจ้งข้อมูลต่อสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 
วันทำการนับแต่วันทีไ่ด้รับ
ทรัพย์สินมา 

ข้อมูลดังน้ี  
ประเภท จำนวน และชือ่ผู้ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิ
เรียกร้อง วันที่บริษัทจัดการได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหน้ี
ด้วยทรัพย์สินอ่ืน พร้อมทั้งรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย์สินที่ได้รับ
โดยมีสาระสำคญัอยา่งน้อยเก่ียวกบัทรัพย์สินดังกลา่ว มลูคา่
ทรัพย์สิน คา่ใช้จ่ายในการรับชำระหน้ีดว้ยทรัพย์สินอ่ืน 

2.  เปิดเผยข้อมลูภายในวันทำการ
ถัดจากวันที่บริษัทจัดการไดแ้จ้ง
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตาม 1. เป็นระยะเวลา ≥ 30 วัน 

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงาน
สาขาของบริษัทจัดการตลอดจนสถานทีต่ิดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนทีใ่ชใ้นการซ้ือขายหน่วย 
2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดำเนินการตาม 2.1 แล้ว ให้ 
บริษัทจัดการระบุไว้ในการประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธ ิและมูลคา่
หน่วยในคร้ังถัดจากวันที่ได้รับทรัพย์สินน้ันมาวา่กองทุนได้รับชำระ
หน้ีดว้ยทรัพย์สินอ่ืนซ่ึงผู้ลงทุนสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่
สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการ โดยให้ระบุไว้
ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกวา่ 3 คร้ังตดิตอ่กัน 

3. กำหนดราคาทรัพย์สินที่กองทุน
ได้รับมาจากการรับชำระหน้ีด้วย
ทรัพย์สินอ่ืน 

เพื่อใชใ้นการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม
หลกัเกณฑ์และวิธกีารทีส่มาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4. คำนวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทุนที่มีการรับชำระหน้ีดว้ย
ทรัพย์สินอ่ืน 

4.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดด้ำเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 บริษัท
จัดการต้องไม่นำทรัพย์สินทีไ่ด้จากการรับชำระหน้ีดว้ยทรัพย์สินอ่ืน 
และเงินไดสุ้ทธิจากทรัพย์สนิอ่ืนที่ได้จากการรับชำระหน้ีมารวม
คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน 
4.2 กรณีอ่ืนนอกเหนือจาก 4.1 บริษัทจัดการตอ้งนำทรัพย์สินที่ได้
จากการรับชำระหน้ีดว้ยทรัพย์สินอ่ืนมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน 

5. ดำเนินการกับทรัพย์สินทีไ่ด้จาก
การรับชำระหน้ีดว้ยทรัพย์สนิอ่ืน 

5.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดด้ำเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 ให้ 
บริษัทจัดการ จำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหน้ีด้วย
ทรัพย์สินอ่ืนในโอกาสแรกทีส่ามารถกระทำได้โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสำคญั (เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยที่
มีสิทธใินเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอ่ืนที่ได้จากการรับชำระหน้ีตกลง
รับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งน้ี ตามที่กำหนดไว้
ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนดโดย
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) 
5.2 กรณีอ่ืนนอกเหนือจาก 5.1 ให้บริษัทจัดการดำเนินการกับ
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินอ่ืนดังกลา่วตาม
หลกัเกณฑ์ดังน้ี 
        5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภททีก่องทุนน้ันสามารถลงทุน
ได้ บริษัทจดัการอาจมไีว้ซ่ึงทรัพย์สินดังกล่าวตอ่ไปเพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนก็ได ้
        5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภททีก่องทุนน้ันไม่สามารถ
ลงทุนได ้บริษัทจัดการต้องจำหน่ายทรัพย์สินดังกลา่วในโอกาส
แรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยเป็น
สำคญั  
5.3 ในระหว่างทีบ่ริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สิน
ดังกลา่ว บริษัทจดัการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ดังกลา่วก็ได ้
5.4  ในกรณีที่มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให้บริษัทจัดการ
จ่ายจากทรัพย์สินของกองทนุ  เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดทีบ่ริษัท
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การดำเนินการ รายละเอียด 

จัดการบันทึกมลูคา่ตราสารหน้ีหรือสทิธเิรียกร้องเป็น 0 ให้บริษัท
จัดการจ่ายจากเงินสำรอง รายได ้หรือผลประโยชน์ที่ไดจ้ากการ
บริหารทรัพย์สินน้ัน 

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภายใน 45 
วันนับแตว่ันที่มีเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหน้ี 

6.1 ให้บริษัทจัดการเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินทีไ่ดจ้ากการรับ
ชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินอ่ืนคืนในแต่ละคร้ังให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. 
ของส่วนที ่1 แลว้แต่กรณี ภายใน 45 วันนับแตว่ันที่มเีงนิได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหน้ี  
6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแตว่ันที่บริษัท
จัดการไดเ้ฉลี่ยเงินคืน 
6.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงใหเ้ห็นว่าเงินไดสุ้ทธิจาก
ทรัพย์สินอ่ืนที่ได้จากการรับชำระหน้ีไม่คุ้มกับภาระคา่ใชจ้่ายในการ
เฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผูถื้อหน่วย บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหน้ีดังกลา่วไปรวมจา่ยในโอกาสแรก
ที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผูถื้อหน่วยจะคุม้กับภาระคา่ใช้จ่ายก็ได ้
หากได้มกีารจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหน้ีดว้ย
ทรัพย์สินอ่ืนจนครบถ้วนแลว้ และปรากฏวา่เงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอ่ืนที่ได้จากการรับชำระหน้ีน้ันไมคุ่้มกับภาระคา่ใช้จา่ยใน
การเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจดัการอาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอ่ืน
ที่ได้จากการรับชำระหน้ีดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทนุก็ได ้ ทั้งน้ีบริษัทจัดการจะดำเนินการดงักล่าวได้
ต่อเมื่อได้ระบุรายละเอียดไวใ้นข้อผูกพันแลว้  
6.4  สำหรับกองทุนเปิดที่บริษัทจัดการได้บันทกึมูลคา่ตราสารหน้ี
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่าบริษัทจดัการได้รับ
ชำระหน้ีตามตราสารหน้ีหรือสิทธเิรียกร้องดังกลา่วเป็นเงนิ ให ้
บริษัทจัดการปฏิบัตติาม 6.1 - 6.3 โดยอนุโลม 

 
การชำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถอืหน่วย
ลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนดเทา่น้ัน 

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :   

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 
125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทั้งการให้สิทธิ
หรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้
กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่แล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำนำ
หน่วยลงทุน ในกรณีดังน้ี 

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

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
พิเศษ ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ดังน้ี 
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1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ใน
กรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งข้ึนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุน
ของกองทุน  

18. ข้อจำกัดการถือหน่วยและข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :    

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว  เว้นแต่เป็นกรณี
กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว 
จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่ 

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :   

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแลว้ ให้ถือ
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกลา่วและมีผลผูกพันตามมติ 

มติของผูถื้อหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้
ถือว่ามติน้ันเสียไป 

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเร่ืองที่กระทบตอ่สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยสำคัญ 
ต้องได้รับมติพิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจาก
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่
กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศน้ีแล้ว ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปน้ีด้วย 

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่
ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติทีม่ีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไมว่่ากรณีใด ต้องได้รับมติ
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติทีม่ผีลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหน่ึง ต้องได้รับมติเสยีงข้างมาก
หรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :   

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมี
สาระสำคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไข
เพิ่มเติมน้ันมีผลผูกพันคู่สัญญา 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติ
พิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง 

(ก) ข้อกำหนดเก่ียวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ข) ข้อกำหนดเก่ียวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามข้อ 6 ของ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 

(ค) ข้อกำหนดเก่ียวกับการรับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินอ่ืน  
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(ง) ข้อกำหนดเก่ียวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 
19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนดเก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเร่ืองใด ๆ 
อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ 

(จ) เร่ืองที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปน้ี ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยไมต่้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ 

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี หรือ 

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันน้ันเหมาะสม มีความจำเป็นหรือ
สมควร และไมก่ระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพนัไม่ว่ากรณีใด ต้องกระทำเป็นหนังสอืลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพนับริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)  

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพนัเปิดเผยไว ้ณ ที่ทำการและเวบ็ไซตข์องบริษัทจัดการกองทนุ
รวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้ง
เหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกบัการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม 

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :   

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี   

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :   

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการอนุมัติใหจั้ดตั้งกองทุน
รวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติน้ันก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้
ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาท
ระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

22. การเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม :  

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :  

กองทนุจะเลิกเมื่อครบกำหนดอายุ หรือกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี  

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทนุเป็นจำนวนดังน้ี 

(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด โดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือ
น้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดน้ัน  

(2)  จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทำการใด  

(3)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมด  

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกัน
คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด  ทั้งน้ี ในกรณีที่เป็น
กองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณา
ระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้
รับซือ้คืนหน่วยลงทุนเท่าน้ัน 

ความใน (3) วรรคหน่ึง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ 
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เน่ืองจากกองทนุรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลอืทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนน้ัน 

(4) กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซ่ึงบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหน่ึง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม   

ความในวรรคหน่ึง (3) และ (4) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังน้ี 

(ก)  กองทุนรวมตลาดเงิน 

(ข)  กองทนุรวมดัชนี 

(ค)  กองทุนรวมอีทีเอฟ 

(ง)  กองทนุรวมหน่วยลงทุน 

(จ)  กองทนุรวมฟีดเดอร์ 

22.1.2 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจำนวน
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ 

22.1.3 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเลิกโครงการ หรือดำเนินการอ่ืนใด ในกรณีที่มูลค่าหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ายได้คร้ังแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการลงทุน โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

22.1.4 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อ       
ผู้ลงทุนทั่วไป หากปรากฏว่า  

(1)  มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ 
หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 

(2)  มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทนุทั่วไปตามที่กำหนดในประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน  

22.1.5 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มี
เหตุอันควรสงสัยวา่อาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพือ่ผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุน
ของบุคคลหรือกลุม่บุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจ
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมหรือบุคคลที่เก่ียวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซ่ึงในกรณีที่ไม่มี
การชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ทำการแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อ      
ผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง 

22.1.6 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.มีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงือ่นไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน 

22.1.7 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิ้นสุดลง
ของการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหรือดำเนินการตามหนังสือชี้ชวนโครงการ หัวข้อ “การคืน
เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน” ได้ 

22.1.8 บริษัทจัดการจะทำการเลิกกองทุนกรณีเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน ดังน้ี  

(1) ณ วันทำการใดก็ตามเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.82 บาทต่อหน่วย และ 

(2) สามารถรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติได้ไม่ต่ำกว่า 10.80 บาทต่อหน่วย และ 
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(3) ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่ เทียบเท่าเงินสด
บางส่วนหรือทั้งหมด 

22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

22.2.1 เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ดังต่อไปน้ี 

(1)  ยุติการรับคำสั่งซ้ือและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน 

(2) แจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังน้ี 

       1  แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้
ถือหน่วยได้ 

       2  แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

       3  แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

(3)  จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิด
เหตุการณ์ให้เลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมตัิ 

(4)  ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 
10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
แล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมเปิดน้ัน 

22.2.2 กรณีการเลิกกองทุนรวม เพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเหตุอ่ืนที่ทราบกำหนดการเลิก
กองทุนรวมล่วงหน้า  

บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปน้ี  

การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 

1  แจ้งให้ผูท้ี่เก่ียวข้องทราบ 

       1.1  แจง้เป็นหนังสอืถงึผู้ดูแลผลประโยชน์ 

       1.2  แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผา่นระบบที่จดัไว้บน
เวบ็ไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
       1.3  แจ้งตลาดหลกัทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนน้ันเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

≥  5 วันทำการ 
ก่อนวันเลกิกองทุน 

2  ดำเนินการดว้ยวธิีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเร่ือง
ดังกลา่ว  

≥  5 วันทำการ 
ก่อนวันเลกิกองทุน 

3  จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลอือยู่ของกองทุนเพือ่รวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัว๋สญัญาใช้
เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใชเ้งินคืนเมื่อทวงถาม 

ใหเ้สร็จสิ้นก่อนวันเลกิ
กองทุน 

23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :   

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ เพื่อทำหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหน้ีสินของกองทุนรวม
แล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอ่ืนตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งน้ี 
ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของ
กองทุนรวม และผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เท่าที่คงเหลอือยูต่ามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ   
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เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคง
ค้างอยู่ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือผ่านการแก้ไข
เพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ช้ัน 7 – 8 
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501 
www.scbam.com   
 


