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หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity 

SCB Global Value Equity (SCBGVALUE) 

 
 กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ iShares Edge 

MSCI World Value Factor UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน  (share class) USD (Acc) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท 
Exchange Traded Fund (ETF) ท่ีจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange ประเทศสหราชอาณาจักร 
กองทุนหลักบริหารโดย BlackRock Asset Management Ireland Limited โดยจะลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)  
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนและรายได้จากทรัพย์สินของกองทุนให้สะท้อนกับผลตอบแทนของ 
MSCI World Enhanced Value Index 
กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนท่ีเป็นส่วนประกอบของ MSCI World Enhanced Value Index ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของกองทุน 
โดยจะใช้เทคนิคการลงทุนแบบ optimization เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง  

 กองทุนแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 8 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ  ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้
ลงทุนกลุ่ม/บุคคล ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดเพ่ือการออม ชนิดเพ่ือการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และชนิดควบประกัน
ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนท้ัง 8 ชนิดก่อนการลงทุน  

 มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด อาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าหน่วย
ลงทุนสำหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน มิได้ทำให้ความรับผิดของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดหน่วย
ลงทุน ทรัพย์สินท้ังหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน 

 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุนและอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าแฝง กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับ
ความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนท่ัวไป ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้
ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงิน
ของผู้ลงทุนเอง 

 สำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศท่ีกองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ ดังน้ัน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสขาดทุนหรือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะส่วนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงิน
ต่างประเทศท่ีไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว และการทำธุรกรรมป้องกันความเส่ียงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของ
กองทุนรวมโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมขึ้น 

 กองทุนสามารถลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ท่ี
ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)  รวมท้ังตราสารทุนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) ผู้
ลงทุนอาจมีความเส่ียงจากการผิดนัดชำระหน้ีของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือท้ังจำนวนได้  

 ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถ
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีคำสั่งไว้ 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสัย
ให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 
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 ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม* ไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ 
 ผู้ถือหน่วยลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม* จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และ

จะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รับภายในกำหนดเวลา นอกจากน้ีจะต้องชำระเงินเพ่ิม และ/หรือเบี้ยปรับตาม
ประมวลรัษฎากร 

 หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม* จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนท่ีซื้อหน่วยลงทุนต้ังแต่วันท่ี 1 
มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2567 หรือตามเวลาท่ีประกาศกำหนดเพ่ิมเติมในอนาคต โดยจะต้องมีระยะเวลาการถือครอง
อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปีนับต้ังแต่วันซื้อหน่วยลงทุน และปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกรมสรรพากรกำหนดเท่าน้ัน 

 การทำรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเฉพาะการทำรายการสับเปล่ียนจากกองทุนรวมเพ่ือการ
ออมอื่น / หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม*อื่น และกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเข้ามายังหน่วยลงทุน
ชนิดเพ่ือการออม* ของกองทุนดังกล่าวข้างต้น (ไม่รวมถึงกองทุนรวมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่นภายใต้การบริหาร
จัดการของบริษัทจัดการ) 

 การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้สามารถทำรายการสับเปลี่ยนได้เฉพาะระหว่างกองทุน
รวมเพ่ือการออม / หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม* ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเท่าน้ัน 

 ในช่วงแรกบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมเพ่ือการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม*ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการ
ดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

 สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม* ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนด้วย 
หมายเหตุ: * หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม หมายถึง หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม และหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเม่ือเห็นว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ 

 ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 
 การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Link) มีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยอาจ

ได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินท่ีได้ลงทุนไป ท้ังน้ี ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขาย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน  

 บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation 
coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรท่ีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินท่ี
ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางท่ีไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีตซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่
สามารถลดความเส่ียงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 เพ่ือประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนหรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือ
รับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน
ให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 
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รายละเอียดกองทุนรวม 

ช่ือโครงการ : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity 
 SCB Global Value Equity (SCBGVALUE)  
อายุโครงการ                                                           : ไม่กำหนดอายุโครงการ  

วันที่ได้รบัอนุมัติให้จัดต้ัง/จัดการกองทนุรวม   : วันท่ี 24 มิถุนายน 2565 

วันที่เสนอขาย : วันท่ี 19 - 25 กรกฎาคม 2565 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทนุรวม 

ประเภทของกองทุน 

 กองทุนตราสารทุน 
    กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)  
    กองทุนรวมเพ่ือการออม (Super Savings Fund : SSF) 
    กองทุนรวมท่ีให้สิทธิประโยชน์ของประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ 

นโยบายการลงทุนของกองทุน 

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน iShares Edge MSCI 
World Value Factor UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) USD (Acc) เป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund 
(ETF) จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange ประเทศสหราชอาณาจักร Bolsa Mexicana De Valores ประเทศ
เม็กซิโก ตลาดหลักทรัพย์ Borsa Italiana ประเทศอิตาลี ตลาดหลักทรัพย์ SIX Swiss Exchange ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตลาดหลักทรัพย์ 
Deutsche Boerse Xetra ประเทศเยอรมัน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ท่ีกองทุนจะลงทุนคือตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange  กองทุนหลัก
บริหารโดย BlackRock Asset Management Ireland Limited โดยจะลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) 

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนและรายได้จากทรัพย์สินของกองทุนให้สะท้อนกับผลตอบแทนของ MSCI World 
Enhanced Value Index โดยคาดว่าจะสะท้อนผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ท่ีเป็นส่วนประกอบของ MSCI World Index หรือตัวแทน
หลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วท่ีมีปัจจัยพ้ืนฐานดี ท้ังน้ี ปัจจัยด้านมูลค่า (Value Factor) พิจารณาจากสามตัวชี้วัดท่ีถ่วงน้ำหนักอย่างเท่า
เทียมกัน ได้แก่ เปรียบเทียบราคาของตราสารทุนกับประมาณการรายได้ในอนาคต ราคาหลักทรัพย์ท่ีสัมพันธ์กับมูลค่าทางบัญชีของบริษัท และ
มูลค่าของบริษัทท่ีสัมพันธ์กับกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (รายละเอียดต่าง ๆ ของดัชนีอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตซ่ึงขึ้นอยู่กับผู้ให้
บริการดัชนี (index provider) ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี https://www.msci.com/documents/10199/174e3915-2087-
4c5b-815b-c1b7ea1ccbbf ท้ังน้ี ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565) 

 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าท่ีเกิดขึ้นแล้วในขณะน้ีหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่
บริษัทจัดการท่ีจะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
น้ัน ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิ
ดำเนินการอื่นใดเท่าท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ 
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กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนท่ีเป็นส่วนประกอบของ MSCI World Enhanced Value Index ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของกองทุน โดยจะใช้
เทคนิคการลงทุนแบบ optimization เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนท่ีใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ดังน้ัน กองทุนอาจจะไม่ได้ลงทุนในหุ้นท่ีเป็นองค์ประกอบ
ของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนเดียวกันกับการถ่วงน้ำหนักในดัชนีอ้างอิง โดยอาจถือหลักทรัพย์บางตัวท่ีไม่ใช่องค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ซึ่ง
หลักทรัพย์ดังกล่าวมีผลการดำเนินงานท่ีคล้ายคลึงกับหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในดัชนีอ้างอิง อย่างไรก็ตาม ในบางขณะกองทุนอาจจะถือครอง
องค์ประกอบท้ังหมดของดัชนีอ้างอิง 

กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน และมีการลงทุนท่ีส่งผลให้มี net exposure ท่ีเกี่ยวข้องกับความเส่ียงต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน   

กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใน
สกุลเงินต่างประเทศท่ีกองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำ
กว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมท้ังตราสารทุนท่ีไม่ได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)  

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) 
หรือกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือ
กองทุนรวมท่ีมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ 
โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk profile) เพ่ิมขึ้น ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ตลาด โดยเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

นโยบายการกู้ยืม  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด Repo 

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)    

MSCI World Enhanced Value Index สัดส่วน 100% 

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับ
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%) 

หมายเหตุ: 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนท่ีกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปล่ียนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้  
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ 
ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ี ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้ 

ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 

 ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเพ่ิมขึ้น จากดอกเบ้ียหรือส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ท่ีกองทุนเข้าลงทุน ท้ังน้ี  สำหรับ
ผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาเงินกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเพ่ิมขึ้นดังกล่าวจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

 ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (เฉพาะชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) 

 ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผล (เฉพาะชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดเพ่ือการออมและชนิดเพ่ือการออมผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์) 

 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมและชนิดเพ่ือการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยผู้ลงทุนต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด 

 ผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดควบประกันจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกัน 

ระดับความเส่ียงของกองทนุ 

 
 

ลักษณะที่สำคญัของกองทุนรวม 

Q: กองทุนรวมนี้เปน็กองทนุรวมทีมี่การกำหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร  
A: กองทุนน้ีเป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนท่ัวไปและมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังน้ี 
 กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 8 ชนิด ได้แก่ 

1) ชนิดสะสมมูลค่า SCBGVALUE(A): 
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนผ่านการเพ่ิมมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total return) 

2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ SCBGVALUE(R): 
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยกองทุนมุ่งหวังท่ีจะให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

3) ชนิดจ่ายเงินปันผล SCBGVALUE(D): 
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล  

4) ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล SCBGVALUE(P): 



 

                                                                                         6                             กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity: SCBGVALUE 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล สถาบันท่ีบริษัทจัดการกำหนดท่ีต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน 
(Total return) โดยในเบื้องต้นบริษัทจัดการกำหนดให้บริการเฉพาะผู้ลงทุนท่ีเป็นกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่าน้ัน 

        5)  ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ SCBGVALUE(E): 
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น SCBAM Fund Click เป็นต้น และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์                
อื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพ่ิมเติม 

6)  ชนิดเพ่ือการออม (SCBGVALUE(SSF)): 
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนน้ีสามารถนำไป
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ท้ังน้ี ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงาน
ของทางการประกาศกำหนด 

       7)  ชนิดเพ่ือการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBGVALUE(SSFE)): 
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนน้ีสามารถนำไป
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและเป็นผู้ลงทุนท่ีทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น SCBAM Fund Click เป็นต้น และ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพ่ิมเติม 

      8) ชนิดควบประกัน (SCBGVALUE(IN)): 
 เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกัน 

ท้ังน้ี ในช่วงการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายและ/หรือให้บริการหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า (SCBGVALUE(A)) และ
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBGVALUE)) (หากมีการเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย และ/หรือให้บริการ บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดเสนอขายโดยจะระบุในหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายคร้ังแรก) ภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก หากบริษัท
จัดการจะเปิดเสนอขาย และ/หรือให้บริการหน่วยลงทุนชนิดอื่นเพ่ิมเติมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดเสนอขาย และ/หรือให้บริการ 
โดยจะระบุในหนังสือชี้ชวน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุนข้างต้นในภายหลังได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปล่ียนแปลง โดย
จะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว
ข้างต้น บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

ท้ังน้ี กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังน้ัน มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่
ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุน
รวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุนได้ที่ www.scbam.com 

Q:   กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการล่าสุดเท่าใด 
A: 3,000 ล้านบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของ 

โครงการได้ไม่เกิน 450 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 45,000,000 หน่วย 

Q: กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุน ในระยะเวลาเท่าใด 
A: เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนท่ีต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยสามารถรับความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ลงทุนในต่างประเทศได้ รวมถึงสามารถยอมรับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนและผลตอบแทนได้ในบางช่วงของการลงทุน 
สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมและชนิดเพ่ือการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องการลงทุนเพ่ือนำไป
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ท้ังน้ี ผู้ลงทุนต้องถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปีต้ังแต่วันซื้อหน่วยลงทุน เพ่ือให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี 
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Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน  
A:  ปัจจัยท่ีมีผลกระทบท่ีสำคัญ ได้แก่ 
 1. กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนพิจารณาลงทุนน้ันอาจลงทุน

ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีมีความเส่ียงสูง หรือมีโอกาสท่ีจะมีความผันผวนสูง ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงปรับตัวเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของราคา
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินก็จะส่งผลให้ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนปรับตัวเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้เช่นกัน   

 2. กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนจะไปลงทุนน้ัน จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นในต่างประเทศ จึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการจัดต้ังกองทุนรวมของประเทศไทย  

 3.  ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปลีย่นแปลง  ซึ่งอาจทำให้เงินต้นและ
ผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนตามไปด้วย 

Q: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร  
A:  กองทุนรวมน้ีไม่มีการประกันเงินลงทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น 

Q: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A: กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมแบบไม่กำหนดอายุโครงการ โดยวันท่ีสิ้นสุดรอบปีบัญชี ประมาณ 1 ปี นับต้ังแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน

เป็นกองทุนรวม 
Q: ท่านสามารถซื้อกองทุนนี้ควบกบักรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Link) ได้หรือไม่ 
A: ในช่วงแรกบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ ท้ังน้ี หากบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการบริษัท

จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

Q: การลงทุนในรูปแบบการซื้อหนว่ยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Link) คืออะไร 
A: การลงทุนในรูปแบบการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต คือ การท่ีผู้ลงทุนขอทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัท

ประกันชีวิตจะนำเงินค่าเบี้ยประกันส่วนหน่ึงหรือท้ังหมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามท่ีผู้ลงทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวมท่ีบริษัทประกัน
ชีวิตกำหนดไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตท่ีจะนำไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็นเท่าใดขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกำหนด
ไว้ในกรมธรรม์ ท้ังน้ี เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตท่ีนำไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผลประกอบการ
ของกองทุนรวมท่ีผู้ลงทุนเลือกไว้ 

Q:  กองทุนรวมกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเส่ียงหรือตราสารที่มีสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าแฝงไว้อย่างไร 

 A:   กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเส่ียงโดยจำกัด net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน 
derivatives ไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงในอัตราส่วนไม่
เกินตามท่ีประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

Q:   ผลกระทบทางลบที่มากท่ีสุดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเส่ียงหรือตราสารที่มี
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงต่อเงินลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างไร 

A:   การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเสี่ยงหรือตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง หากราคา
หลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก การขาดทุนจะไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุนโดยคล้ายคลึงกับการลงทุนในหลักทรัพย์จริง 

Q:   กองทนุหลักมีนโยบายการลงทุน และผลการดำเนินงานอย่างไร 
A: กองทุนหลักท่ีกองทุนลงทุน ได้แก่ iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (กองทุนหลัก) 

นโยบายการลงทุน  

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนและรายได้จากทรัพย์สินของกองทุนให้สะท้อนกับผลตอบแทนของ MSCI World 
Enhanced Value Index โดยคาดว่าจะสะท้อนผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ท่ีเป็นส่วนประกอบของ MSCI World Index หรือตัวแทน
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หลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วท่ีมีปัจจัยพ้ืนฐานดี ท้ังน้ี ปัจจัยด้านมูลค่า (Value Factor) พิจารณาจากสามตัวชี้วัดท่ีถ่วงน้ำหนักอย่าง
เท่าเทียมกัน ได้แก่ เปรียบเทียบราคาของตราสารทุนกับประมาณการรายได้ในอนาคต ราคาหลักทรัพย์ท่ีสัมพันธ์กับมูลค่าทางบัญชีของ
บริษัท และมูลค่าของบริษัทท่ีสัมพันธ์กับกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (รายละเอียดต่าง ๆ ของดัชนีอาจเปล่ียนแปลงได้ในอนาคตซึ่ง
ขึ้ น อ ยู่ กั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ดั ช นี  ( index provider) ผู้ ล ง ทุ น ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  
https://www.msci.com/documents/10199/174e3915-2087-4c5b-815b-c1b7ea1ccbbf ท้ังน้ี ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูล ณ  วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2565) 

กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนท่ีเป็นส่วนประกอบของ MSCI World Enhanced Value Index ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของกองทุน โดยจะใช้
เทคนิคการลงทุนแบบ optimization เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนท่ีใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ดังน้ัน กองทุนอาจจะไม่ได้ลงทุนในหุ้นท่ีเป็น
องค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนเดียวกันกับการถ่วงน้ำหนักในดัชนีอ้างอิง โดยอาจถือหลักทรัพย์บางตัวท่ีไม่ใช่องค์ประกอบของดัชนี
อ้างอิง ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวมีผลการดำเนินงานท่ีคล้ายคลึงกับหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในดัชนีอ้างอิง อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจจะถือครอง
องค์ประกอบท้ังหมดของดัชนีอ้างอิง  

ความเส่ียงของกองทุนหลัก 

Market Risk : มูลค่าหุ้นและหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องกับตราสารทุน อาจได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในแต่ละวัน จากปัจจัย
เสี่ยงอื่นๆ  เช่น การเมือง เศรษฐกิจ รายได้ของบริษัท และเหตุการณ์สำคัญขององค์กร (Corporate Events) เป็นต้น  แม้ว่าดัชนีตัวเทียบวัดจะ
มุ่งแสวงหาหลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าท่ีดีในดัชนีหลัก (Parent Index) อย่างไรก็ตามไม่มีการรับประกันว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์น้ีได้  

Factor Focus Risk : โดยท่ัวไปดัชนีท่ีมีการเน้น Factor จะมีกระจายตัวน้อยกว่าดัชนีหลัก (Parent Index)  เน่ืองจากดัชนีดังกล่าวเน้นการ
ลงทุนใน Factor เดียวมากกว่า หลาย Factor ในดัชนีส่วนใหญ่ ดังน้ันดัชนีท่ีมีการเน้นท่ี Factor ใด Factor หน่ึง จะได้รับผลกระทบจากการ
เคลื่อนไหวของตลาดมากกว่า ผู้ลงทุนควรพิจารณากองทุนน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์การลงทุน 

Counterparty Risk : ความไม่สามารถให้บริการหรือปฏิบัติตามสัญญาของบริษัทต่างๆ เช่น การรักษาทรัพย์สิน (asset safekeeping) หรือ 
คู่สัญญาของตราสารซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารอื่น ๆ ความเส่ียงเหล่าน้ีอาจทำให้มีการสูญเสียทางการเงิน 

ผลการดำเนินงานท่ีผ่านมาของกองทุน 

ผลการดำเนินงานของกองทุน iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (กองทุนหลัก) แสดงได้ดังต่อไปน้ี 
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หมายเหตุ :  
(1) ข้อมูลจากเอกสาร fact sheet ของกองทุนหลกั ณ 30 มิถนุายน 2565 
(2) ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวขอ้งกับผลติภัณฑ์ในตลาดทุน 
 มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

Q:   ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศนั้นเปน็อย่างไร 
A:  จากผลการดำเนินงานของกองทุนหลักข้างต้น อาจพิจารณาได้จากความผันผวน/ความเคลื่อนไหวของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุน 

ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาได้ตามรูป (กราฟ) ดังน้ี 

กราฟแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหรือมูลคา่หน่วยลงทุนของกองทนุ iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF 

 

          (ท่ีมา: Bloomberg ต้ังแต่วันท่ี 11 กรกฎาคม 2560 – 8 กรกฎาคม 2565) 
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กราฟแสดงผลตอบแทนย้อนหลังของกองทนุ iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF  
เปรียบเทียบกบั MSCI World Enhanced Value Index 

 
หมายเหตุ: 
(1)   ท่ีมา: Bloomberg ต้ังแต่วันท่ี 11 กรกฎาคม 2560 – 8 กรกฎาคม 2565 
(2)   ผลตอบแทนในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยัน
ผลตอบแทนในอนาคต 
 

ข้อกำหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทนุ 

Q: กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร 
A: การเสนอขายหน่วยลงทุน 

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ “ทุกวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน*” ต้ังแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมี
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังแรก และมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังถัดไป ดังน้ี 
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังแรก 

ช่ือย่อ รายละเอียด 
1. SCBGVALUE(A) 1,000.00 บาท 
2. SCBGVALUE(R) 1,000.00 บาท 
3. SCBGVALUE(D) 1,000.00 บาท 
4. SCBGVALUE(P) 1.00 บาท 
5. SCBGVALUE(E) 1.00 บาท 
6. SCBGVALUE(SSF) 1,000.00 บาท 
7. SCBGVALUE(SSFE) 1.00 บาท 
8. SCBGVALUE(IN) 50,000.00 บาท 
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มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังถัดไป 
ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBGVALUE(A) 1,000.00 บาท 
2. SCBGVALUE(R) 1,000.00 บาท 
3. SCBGVALUE(D) 1,000.00 บาท 
4. SCBGVALUE(P) 1.00 บาท 
5. SCBGVALUE(E) 1.00 บาท 
6. SCBGVALUE(SSF) 1,000.00 บาท 
7. SCBGVALUE(SSFE) 1.00 บาท 
8. SCBGVALUE(IN) 1,000.00 บาท 

ในราคาหน่วยลงทุน หน่วยละ 10.00 บาท คำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้ โดยนำจำนวนเงินท่ีสั่งซื้อหน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน 
(มูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)) 
ยกตัวอย่าง เช่น หากผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนในช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก และค่าธรรมเนียมสำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
สำหรับช่วงการเสนอขายคร้ังแรก เท่ากับร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก
เท่ากับ 10.0535 บาทต่อหน่วย  โดยหากผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนเท่ากบั 1,000 บาท ในช่วงการเสนอขายครั้งแรกดังกล่าว ผู้ลงทุนจะได้รับ
จำนวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 99.4678 หน่วย (1,000/10.0535) 

ท้ังน้ี สำหรับผู้ท่ีเปิดบัญชีเพ่ือซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมและชนิดเพ่ือการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นคร้ังแรก บริษัทจัดการ
จะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือทำการศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุน
รวมเพ่ือการออมเพ่ือได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน 

ผู้ลงทุนสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ ดังน้ี 
ช่วงระยะเวลาการเสนอขายคร้ังแรก (IPO):  “ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน”  
 บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com และแอพพลิเคชั่น SCB EASY APP 

เวลาเร่ิมให้บริการ -16.00 น 
 บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. 
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทจัดการ 
การจัดสรรหน่วยลงทุน  
การเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรยอดการจัดจำหน่าย
ให้กับแต่ละสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแยกจากกัน โดยแต่ละสำนักงานสาขาจะจัดสรรให้กับผู้สั่งซื้อ
โดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน”  
ในกรณีท่ีมีหน่วยลงทุนเหลือหลังจากวันเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะ
พิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีท่ีสั่งซื้อพร้อมกัน และมีจำนวนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการ
จัดสรร บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนท่ี
สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ท้ังน้ี บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือท้ังหมดได้ 
โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน  
ในกรณีท่ีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดการต้องยุติโครงการ
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก หรือภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก เน่ืองจากจำหน่ายหน่วยลงทุนให้
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ประชาชนได้ไม่ถึง 35 รายหรือกรณีท่ีมีมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้คร้ังแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการกองทุน และ/หรือ
ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถนำเงินไปลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม ท้ังน้ี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดย
บริษัทจัดการจะยุติการจำหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับต้ังแต่วันถัดจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
พร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากเงินท่ีได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ัง
จ่ายในนามผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนหรือนำเข้าบัญชีของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดท่ีบริษัทจัดการได้มีการกำหนดเพ่ิมเติมภายหลัง ประเภทเดินสะพัดหรือ
ออมทรัพย์ ซึ่งได้ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน ภายใน 1 เดือนนับต้ังแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก
ตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือดำเนินการอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควร เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาน้ันได้อันเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะ
ชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีครบกำหนดเวลาน้ันให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วย 

ช่วงระยะเวลาการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก (หลัง IPO): 
 ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ “ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน*” ต้ังแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยมี

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังแรก และมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังถัดไป ดังน้ี 
 มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังแรก 

ช่ือย่อ รายละเอียด 
1. SCBGVALUE(A) 1,000.00 บาท 
2. SCBGVALUE(R) 1,000.00 บาท 
3. SCBGVALUE(D) 1,000.00 บาท 
4. SCBGVALUE(P) 1.00 บาท 
5. SCBGVALUE(E) 1.00 บาท 
6. SCBGVALUE(SSF) 1,000.00 บาท 
7. SCBGVALUE(SSFE) 1.00 บาท 
8. SCBGVALUE(IN) 50,000.00 บาท 

 มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังถัดไป 
ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBGVALUE(A) 1,000.00 บาท 
2. SCBGVALUE(R) 1,000.00 บาท 
3. SCBGVALUE(D) 1,000.00 บาท 
4. SCBGVALUE(P) 1.00 บาท 
5. SCBGVALUE(E) 1.00 บาท 
6. SCBGVALUE(SSF) 1,000.00 บาท 
7. SCBGVALUE(SSFE) 1.00 บาท 
8. SCBGVALUE(IN) 1,000.00 บาท 

 ผู้ลงทุนสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ท่ี  
 บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com และแอพพลิเคชั่น SCB EASY APP 

เวลาเร่ิมให้บริการ -16.00 น 
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 บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.และแอพพลิเคชั่น SCBAM Fund Click เวลาเริ่ม
ให้บริการ -15.30 น 

 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนรายอื่นเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง 
ท้ังน้ี วิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนกำหนด 
บริษัทจัดการอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงช่องทางการให้บริการข้างต้นในภายหลังได้ โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
และ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการ ซึ่งการดำเนินการ
ดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

(ท้ังน้ี *วันท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทำการของต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน และ/หรือวันทำการ
ของกองทุนต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือตามท่ีบริษัทจัดการประกาศกำหนดเพ่ิมเติม) 

สำหรับชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และชนิดเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์* 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธคำสั่งซื้อและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หากมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ มูลค่าการสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนสุทธิ และมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าสุทธิของแต่ละบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย ในทุก
หน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  และทุกหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือสิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่ารวมกัน
มากกว่าหน่ึงล้านบาท (มูลค่ารวมท่ีหน่ึง) ท้ังน้ี สำหรับหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนรวมเพ่ือสิทธิประโยชน์ทางภาษี** 
และหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือสิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจกำหนดมูลค่ารวมกันไม่เกินสองแสนบาท (มูลค่ารวมท่ี
สอง) โดยมูลค่ารวมท่ีสองอาจนับแยกจากหรือรวมอยู่ภายในมูลค่ารวมท่ีหน่ึงก็ได้ ขึ้นอยู่กับบริษัทจัดการกำหนด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆในวรรคข้างต้นตามดุลยพินิจ โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดน้ี (ถ้ามี) 

*หมายถึง ชนิดเพ่ือการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และชนิดเพ่ือสิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆท่ีอาจมีขึ้นใน
อนาคต 

**หมายถึง กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และกองทุนรวมเพ่ือสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่นๆท่ีอาจมีขึ้นในอนาคต 

การจัดสรรหน่วยลงทุน  

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามท่ีสั่งซื้อหลังจากท่ีบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว  

ในกรณีท่ีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนน้ันมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ังโครงการ
จัดการกองทุนรวมจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ "สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน" ในกรณีท่ี
สั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการท่ีจะจัดสรรให้กับรายใดรายหน่ึงได้ ท้ังน้ี 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือชื่อเสียง ความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนบางสว่นหรือท้ังหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  

  กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสาขาของธนาคาร 
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 ชำระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนาม  
"ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพ่ือกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด” 

 กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่นท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
 นำเช็คหรือเงินสดเข้า “บัญชีจองซื้อกองทุนบลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปน้ี 

                                   ธนาคาร เลขที่บญัชี 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 049-3-14025-7 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 745-1-03996-7 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 129-3-16153-3 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 001-1-53664-6 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 777-0-05798-9 
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) 739-3-63022-5 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 039-6-03711-9 
ธนาคารซิต้ีแบงก์ ประเทศไทย  080-0-35104-9 
ธนาคารออมสิน 000-0-43239-3 
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 0001-114-005054-9 
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 10-0000227-0 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 889-100822-9 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 101-1-00545-8 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด 014-7-67600-1 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 80-0026905-7 

    การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 
 กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และช่องทางท่ีธนาคารกำหนด  

 ชำระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนาม  
“ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพ่ือกองทุนเปิดของบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย ์จำกัด” 

 กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่นท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
 นำเช็คหรือเงินสดเข้า “บัญชีซื้อกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปน้ี 

                                   ธนาคาร เลขที่บญัชี 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 049-3-13640-2 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 745-1-03912-6 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 129-3-16151-7 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 001-1-53394-0 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 777-0-05844-9 
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) 739-3-63018-7 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 039-6-03709-7 
ธนาคารซิต้ีแบงก์ ประเทศไทย  080-0-35101-4 
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                                   ธนาคาร เลขที่บญัชี 
ธนาคารออมสิน 000-0-43238-5 
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 0001-114-005054-9 
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 10-0000227-0 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 889-100822-9 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 101-1-00545-8 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด 014-7-67600-1 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 80-0026905-7 

▪   สำหรับชนิดเพ่ือการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด         
(มหาชน) ได้ ยกเว้นซื้อผ่านแอพพลิเคชั่น SCBAM Fund Click 

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนอืจากท่ีกล่าวไว้ข้างต้นโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม  

ข้อสงวนสิทธ ิ

 กรณีผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาน้ัน ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้หรือผู้ลงทุนต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน         
ก็ สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้แต่สำหรับกรณีผู้ลงทุนท่ีเป็นนิติบุคคลน้ัน  ผู้ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ท้ังน้ี 
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้บริการบัญชีร่วมเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล
เท่าน้ัน สำหรับการเปิดให้บริการบัญชีร่วมแก่หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดเพ่ือการออม ชนิดเพ่ือการ
ออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และชนิดควบประกัน น้ัน หากบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิยกเลิก เปลี่ยนแปลงการให้บริการบัญชีร่วมสำหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุนได้ภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า ซึ่งจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 
คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต 

 ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่
บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ท้ังน้ี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 
(IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันดังกล่าวโดยการรับชำระเปน็เงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือ
แคชเชียร์เช็ค เท่าน้ัน ท้ังน้ีขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

 เพ่ือประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียง       
ผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการ
มีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ใน
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สหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น
และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือ
กองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงเวลาทำรายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ กรณีเปลี่ยนแปลงเวลาทำรายการอาจเป็นระยะเวลาที่
มากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน แต่ท้ังน้ีจะไม่น้อยกว่าเวลา 12.00 น. ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ
ผู้ลงทุนท่ัวไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าก่อนการเปล่ียนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว/ถาวรตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ 
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

วิธีการรับซื้อคนื 

กรณีการรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนโดยอัตโนมัติ (เฉพาะหน่วยลงทนุชนิดรับซื้อคนือัตโนมัติ) 
(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 คร้ัง โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับ

ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติแล้ว ท้ังน้ี การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง 

(2) การพิจารณาจำนวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการ
จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากผลตอบแทนจากการลงทุน และ/หรือเงินต้น 

(3) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นโดยนำเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์
ตราสารหน้ีระยะสั้น (SCBSFF) หรือ กองทุนรวมตราสารหน้ี/กองทุนรวมตลาดเงินท่ีบริษัทจัดการกำหนด  หรือกองทุนรวมอื่นตาม
ความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  โดยกองทุนท่ีรองรับจะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีรายชื่อตามหลักฐานท่ีปรากฎอยู่
ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

(5) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน  

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืน/สับเปล่ียนออกหน่วยลงทุนในวันทำรายการรับซื้อคืนอัตโนมัติ จนทำให้หน่วยลงทุนท่ี เหลืออยู่
ไม่เพียงพอต่อการทำรายการรับซื้อคืนอัตโนมัติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะทำรายการรับซื้อคืนอัตโนมัติหน่วยลงทุนคงเหลือท้ังหมด 
โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างดังน้ี 
(ก) กรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนถูกคำสั่งยึดหรืออายัดหน่วยลงทุนโดยผู้ท่ีมีอำนาจตามกฎหมาย บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนโดยอัตโนมัติ ท้ังน้ีเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนท่ีถูกคำสั่งยึดหรืออายัดดังกล่าวเท่าน้ัน 
(ข) กรณีท่ีหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนติดภาระจำนำอยู่ บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ท้ังน้ีเฉพาะ

หน่วยลงทุนในส่วนท่ีติดภาระจำนำดังกล่าวเท่าน้ัน 
(ค) กรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติคร้ังน้ันๆ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
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ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกความเห็นชอบให้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นได้ เว้นแต่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมและ
อนุญาตเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย 

ในกรณีวันท่ีกำหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ันตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือตรงกับวันหยุดของประเทศท่ีกองทุนลงทุน 
(กรณีท่ีมีการลงทุนในต่างประเทศ) หรือเป็นวันท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป 

กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 

บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน* ต้ังแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด
ยกเว้นชนิดควบประกันจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทุกวันท่ี 25 ของทุกเดือน (หากตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืน โดยมีมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน และมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ดังน้ี 
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน 

ช่ือย่อ รายละเอียด 
1. SCBGVALUE(A) 1,000.00 บาท 
2. SCBGVALUE(R) 1,000.00 บาท 
3. SCBGVALUE(D) 1,000.00 บาท 
4. SCBGVALUE(P) 1.00 บาท 
5. SCBGVALUE(E) 1.00 บาท 
6. SCBGVALUE(SSF) ไม่กำหนด 
7. SCBGVALUE(SSFE) ไม่กำหนด 
8. SCBGVALUE(IN) 1,000.00 บาท 

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นต่ำ 
ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBGVALUE(A) 1,000.00 บาท 
2. SCBGVALUE(R) 1,000.00 บาท 
3. SCBGVALUE(D) 1,000.00 บาท 
4. SCBGVALUE(P) 1.00 บาท 
5. SCBGVALUE(E) 1.00 บาท 
6. SCBGVALUE(SSF) ไม่กำหนด 
7. SCBGVALUE(SSFE) ไม่กำหนด 
8. SCBGVALUE(IN) 50,000.00 บาท 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผล
ประทบต่อการชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ 
จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ตามเลขท่ีบัญชีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนหรือจัดส่งเป็นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะส่ังจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  
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สำหรับชนิดเพ่ือการออมและชนิดเพ่ือการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทำรายการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลำดับรายการ ตามวันและเวลาท่ีปรากฏในระบบนายทะเบียน ท้ังน้ี การขายคืนหน่วยลงทุน อาจ
ส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังน้ัน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกำหนดใน
กฎหมายภาษีอากร  

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาท่ีกฎหมายภาษีอากรกำหนด ณ วันท่ี
ขายหน่วยลงทุน 

        ผู้ลงทุนสามารถส่ังขายหน่วยลงทุนได้ท่ี 
 บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com และแอพพลิเคชั่น SCB EASY 

APP เวลาเร่ิมให้บริการ -16.00 น 
 บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. 
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนท่ีได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทจัดการ 
อน่ึง บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายอื่นเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง  

ท้ังน้ี วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงือ่นไข และวิธีการ ท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซือ้คืนกำหนด 

(ท้ังน้ี *วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทำการของกองทุนหลัก และ/หรือวันทำการของ
ต่างประเทศท่ีกองทุนหลักลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือตามท่ีบริษัทจัดการประกาศกำหนดเพ่ิมเติม) 

การขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม และชนิดเพ่ือการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ดังน้ัน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ี
จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาท่ีกฎหมายภาษีอากรกำหนด ณ วันท่ีขายหน่วยลงทุน 

สำหรับการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการที่ปรากฏอยู่กับธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้ หากได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น ยกเว้นกรณีท่ีพิสูจน์ได้ว่าเป็น
ความผิดพลาดท่ีเกิดจากระบบงานท่ีให้บริการในเร่ืองดังกล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิดพลาดและแก้ไขให้เสร็จ
สิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
พิจารณาผ่อนผันได้ 

การกำหนดเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำ
การซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาท่ี
บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำการท่ีบริษัทจัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำรายการซื้อขายหน่วย
ลงทุนให้ถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนคร้ังถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ 
สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนคร้ังถัดไปน้ัน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ แต่จะไม่น้อยกว่าเวลา 12.00 น. ซึ่งบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนท่ัวไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าก่อนการเปล่ียนแปลง โดยจะประกาศผ่านทาง
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เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะ
คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

บริษัทจัดการอาจเพ่ิมเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงวิธีการหรือเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือความถ่ีในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ท้ังน้ี บริษัทจัดการ
จะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปล่ียนแปลง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสำคัญ 

Q:   กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 
A: บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือ

หน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  
(ก)  ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้

สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามท่ีบริษัท
จัดการกำหนด  

(ข)  บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อ
กฎหมายต่าง ๆ  

(ค)  บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความ
น่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ  

(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน  4 
คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต 

(ฉ) เพ่ือประโยชน์สูงสดุของการบริหารจัดการกองทุนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับหรือปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา 
บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนิน
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

(ช) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัท
จัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

Q: กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเล่ือนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ ซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามคำส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำส่ังซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 

A: การเล่ือนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะเล่ือนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ 
เฉพาะในกรณีท่ีกำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี  
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(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุใดเหตุหน่ึงดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล  

(ข) มีเหตุท่ีทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการ  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าต้ังแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราต้ังแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาท่ีถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยัง
ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

ท้ังน้ี การเลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามท่ีระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง 

กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม ดังน้ี 

เคร่ืองมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 
- ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee) : 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
กองทุนต่างประเทศสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ีกำหนด (liquidity fee) ได้ (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 
ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุน
ต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไข
หรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือท่ีแตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง
มากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด  

- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) : 
กองทุนรวมท่ัวไป 
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้แก่  
1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม  
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5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน  
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง
เท่าท่ีสามารถทำได้เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ  
2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัย
ต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม  
5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง
เท่าท่ีสามารถทำได้เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ  
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการ
บริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 
4. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าท่ี
สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะน้ัน 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 
1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ท่ีแตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี   
2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซ้ือขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยท่ีมูลค่า
ซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 
(switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 
ท้ังน้ี รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
ข้อสงวนสิทธิ 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ
หรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น  
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา swing factor ท่ีเก็บจริง ได้ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพ่ิมไม่เกิน
อัตราสูงสุดท่ีระบุไว้ในโครงการ 
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ 
swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
เคร่ืองมือ swing pricing ในวันทำการน้ัน ท้ังน้ีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ท่ีได้ดำเนินการหรือ
ตัดสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังหมด
หรือบางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุน 
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เคร่ืองมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด การ
ประกาศใช้เคร่ืองมืออื่นแทนและหรือเพ่ิมเติม เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอื่นกำหนด 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 
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รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
กองทุนต่างประเทศสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สิของกองทุนรวม (swing 
pricing) ได้ (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 
ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องข้างต้น หรือมีการเปล่ียนแปลงกองทุน
ต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไข
หรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือท่ีแตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง
มากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอื่นกำหนด 

- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 
กองทุนรวมท่ัวไป 
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือ
หน่วยงานท่ีมีอำนาจอื่น ท้ังน้ี การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่  
1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม  
5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง
เท่าท่ีสามารถทำได้เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ  
2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะ
คำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่  
1)  มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม  
5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง
เท่าท่ีสามารถทำได้เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ  
3. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง
สภาพคล่องอื่นได้ 
4. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่
สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะน้ัน 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 
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1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี 
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยท่ีมูลค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วย
มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 
ท้ังน้ี รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปน้ี 
(1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก  
(2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับท่ีต่างกัน  
4. ในกรณีท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ ADLs น้ี ADLs ท่ีเรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เคร่ืองมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
บรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยท่ียังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้
กองทุนแต่อย่างใด 
ข้อสงวนสิทธิ 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ
หรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวันทำการนั้น  
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ 
ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ 
ADLs ในวันทำการน้ัน ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ท่ีได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้น
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน  
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ท่ีทำรายการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 
หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝ่ังหน่ึงท่ีเกิน ADLs threshold ท่ีบริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิท่ีจะมีข้อกำหนดเพ่ิมเติมในการเรียกเก็บ
เฉพาะรายท่ีทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในปริมาณ
มากตามแนวทางท่ีบริษัทจัดการจะกำหนดได้ 
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพ่ิมไม่เกินอัตราสูงสุดท่ีระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด  
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เคร่ืองมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด การ
ประกาศใช้เคร่ืองมืออื่นแทนและหรือเพ่ิมเติม เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอื่นกำหนด 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับ
กองทุนปลายทาง 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
กองทุนต่างประเทศอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-
Dilution Levies - ADLs) ได้ (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 
ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องข้างต้น หรือมีการเปล่ียนแปลงกองทุน
ต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไข
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หรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือท่ีแตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง
มากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอื่นกำหนด 

การกำหนดเง่ือนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
- ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
กองทุนต่างประเทศสามารถกำหนดเง่ือนไขระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) ได้ (ถ้ามี)  
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 
ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องข้างต้น หรือมีการเปล่ียนแปลงกองทุน
ต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไข
หรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือท่ีแตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง
มากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด  

- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 
กองทุนรวมท่ัวไป 
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ 
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 
รายละเอยีดเพ่ิมเติม : 
หลักเกณฑ์และเงือ่นไข 
1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณท่ีบริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ เม่ือบริษัทจัดการกองทุน
พิจารณาเห็นสมควร 
2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพ่ือบ่งชี้สถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้
เฉพาะวันทำการซื้อขายใดท่ี สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่า
เท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยท่ี มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อ
หน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) 
และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของ
คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันท่ีใช้ Redemption Gate  
สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป 
รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน 
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละคร้ังแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำ
กว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานท่ีระบุไว้ในโครงการ 
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5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท้ังน้ี เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้ 
6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า  
7. ในกรณีท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate น้ี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 
8. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าท่ี
สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะน้ัน 
การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 
1. Redemption Gate ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือน้ี   
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกดิสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย
บริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งชีส้ถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไมส่อดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 
4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ 
5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ท่ีกำหนดไว้  
6) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สนิท่ีเกี่ยวขอ้งกับการลงทุนกองทุน 
ข้อสงวนสิทธ ิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา Gate threshold ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า 
Redemption Gate ขั้นต่ำท่ีระบุในโครงการ ท้ังน้ี รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้  
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption 
Gate ก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด การใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถชำระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดท่ีค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วย
ลงทุนท่ีถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า  
4. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ
หรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น  
5. การขายคืนหน่วยลงทุน เม่ือกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนท่ีรอการจัดสรรใหม่ อาจเกิดกรณีท่ีมูลค่าหน่วย
ลงทุนลดต่ำลง จนทำให้เงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ในกองทุนต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือ
ดังกล่าวถูกขายคืนออกมาด้วย 
6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เม่ือกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังน้ี   
- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดต่ำลงกว่ามูลค่าขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 
อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 
- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนท่ีเสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางที่ถูก Redemption Gate อาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่า
ขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง หรืออาจถูกเลื่อนไปจนสิ้นสุดช่วงเวลา IPO ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถ
ลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 
- ในกรณีท่ีเป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนท่ีจัดสรรใหม่อาจไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ 
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ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการหรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืน
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้   
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนท่ีเหลือได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำน้อยกว่า
ท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพ่ือรองรับการกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
กองทุนต่างประเทศสามารถกำหนดข้อจำกัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) ได้ (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 
ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องข้างต้น หรือมีการเปล่ียนแปลงกองทุน
ต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เคร่ืองมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไข
หรือหลักเกณฑ์ในการใช้เคร่ืองมือท่ีแตกต่างไปจากเคร่ืองมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง
มากกว่าหน่ึงเคร่ืองมือเพ่ือให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอื่นกำหนด 

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วันทำการ 
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปน้ี ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำหนด 
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 
เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังน้ี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 
(1) การกระทำท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(3) การกระทำท่ีเป็นการปฏิบัติตามคำส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย 
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 
2.อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอนัเน่ืองมาจาก 
การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 
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การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ีมิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทน. 11/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

การหยุดรับคำส่ังซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจำเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือ
เพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการ
ชั่วคราว ตามระยะเวลาท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ท้ังน้ี ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้  

Q:   วิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 
A: สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม ซึ่งหมายถึง หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม และหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
 บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนำไปชำระเงินค่าซื้อหน่วย

ลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธี
เข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลำดับรายการ ตามวันและเวลาท่ีปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือ
การออมออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังน้ัน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องศึกษาและปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร 

 การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเฉพาะการทำรายการสับเปล่ียนจากกองทุนรวมเพ่ือการออมอื่น/
หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมอื่น และกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเข้ามายังหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 
(ไม่รวมถึงกองทุนรวมท่ีได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) 

 การทำรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้สามารถทำรายการสับเปลี่ยนได้เฉพาะระหว่างกองทุนรวม
เพ่ือการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเท่าน้ัน 

 การลดจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพ่ิมจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง จะทำ
ภายใน 4 วันทำการนับแต่วันท่ีได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

 ในช่วงแรกบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้สับเปล่ียนระหว่างกองทุนรวมเพ่ือการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าวจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

 กรณีท่ีบริษัทจัดการเปิดให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุน
รวมเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น จะเป็นไปตามวิธีการดังน้ี 
กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าบริษัทจัดการ (SWITCHING IN)  
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามายังหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ 
(กองทุนปลายทาง) สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือการลงทุน เอกสารการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และแสดงความจำนงในการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน/ชนิดหน่วยลงทุนน้ีได้ด้วยตนเองท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดย
กรอกรายละเอียดและข้อมูลต่างๆในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากบริษัทจัดการ (SWITCHING OUT)  
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมน้ี (กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการ
ออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) สามารถทำได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
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โดยระบุจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนท่ีต้องการออกจากกองทุนต้นทาง และระบุชื่อกองทุนปลายทางพร้อมเอกสารหลักฐานอื่น
ใดท่ีบริษัทจัดการกำหนดเพ่ือประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วนำไปย่ืนท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (กองทุนปลายทาง)  
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมเพ่ือการออมของบริษัทจัดการอื่นเป็นเงินสด
แยกต่างหากจากจำนวนเงินลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยต้องการโอนออก โดยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนจะคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนของ
วันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

 กรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งให้บริษัทจัดการสับเปลี่ยน (โอนย้ายการลงทุน) หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมไปยังกองทุนรวมเพ่ือการ
ออม/หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมอืน่ บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ท้ังหมดภายใน 5 
วันทำการนับแต่วันท่ีได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบหรือมีประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น  

 กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเม่ือเกิดเหตุการณ์ “เลิกกองทุนรวม” (โอนย้ายการลงทุน) ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุนรวม (ส่วนข้อ
ผูกพัน) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพ่ือการออม/หน่วยลงทุนชนิด
เพ่ือการออมอื่น ท่ีมีนโยบายการลงทุนหรือความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกองทุนรวมเดิม หรือไปยังกองทุนรวมเพ่ือการออม/หน่วยลงทุนชนิด
เพ่ือการออมท่ีมีความเส่ียงต่ำสุด เป็นต้น ท้ังน้ี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละ
ขณะ ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายกองทุนตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในหัวข้อ “การดำเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกกองทุน
รวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 

 สำหรับหน่วยลงทุนชนิดอื่น ๆ  
       ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าและออกได้ ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการ

จะอนุญาตเป็นอย่างอื่น โดยผู้ถือหน่วยสามารถติดต่อท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งต้ัง
จากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ซึ่งสามารถรับคำสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุน หรือเป็นผู้ทำหน้าท่ีในการเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุน หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือช่องทางให้บริการอื่นใดท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
ตามกำหนดการและช่องทางท่ีสอดคล้องกับการทำรายการสั่งซื้อ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน 
ในกรณีท่ีเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) การลดจำนวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนต้นทาง (ถ้ามี) ท่ีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนและการเพ่ิมจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี) จะทำภายใน 4 วันทำการถัด
จากวันท่ีทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำนวนน้ันหรือวันท่ีคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
น้ันได้ แล้วแต่กรณี 
ในกรณีท่ีเป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) การลดจำนวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนต้นทางท่ีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
และการเพ่ิมจำนวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนปลายทางจะทำภายในวันทำการถัดจากวันท่ีทำการซื้อขายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
จำนวนน้ัน 
ท้ังน้ี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้ หากบริษัทจัดการ
เปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ 
และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถเพิกถอนคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการได้ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ 
ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
(ก) กรณีกองทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายท่ีบริษัทจัดการ
ได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
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(ข) กรณีกองทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซ้ือขายท่ีบริษัทจัดการ
กำหนด ท้ังน้ี วันทำการซ้ือขายดังกล่าวจะเป็นวันทำการก่อนวันท่ีกองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
ในกรณีท่ีเป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
(ก) กรณีหน่วยลงทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการท่ีมีการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนน้ัน ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
(ข) กรณีหน่วยลงทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการท่ีมีการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนน้ัน ซึ่งเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
บริษัทจัดการอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนการเปล่ียนแปลงการให้บริการดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการ
ดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 
ข้อสงวนสิทธิ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธท่ีจะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน
ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต  
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว 
โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมี
วัตถุประสงค์ท่ีจะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา 
บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนิน
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสับเปลี่ยนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัท
จัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราว/ถาวร ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังน้ี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

Q:   กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร 
A:  1. สำหรับทุกชนิดหน่วยลงทุน (ยกเว้นชนิดเพ่ือการออม และชนิดเพ่ือการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอน

หน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปน้ี   
(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน 
(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไม่รวมถึงกรณีท่ีผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 
4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น) 
(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้ 
ท้ังน้ี ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองท่ีสำนักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผู้รับโอนยังไม่ได้เป็น
ผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อม
คำขอโอนหน่วยลงทุน และชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนท่ีระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)   
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นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับต้ังแต่วันท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน   
ท้ังน้ี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเม่ือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียน  ผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม และชนิดเพ่ือการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน 
จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ 
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดท้ังสิ้น และไม่มีสิทธินำ
หน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน 
4. เพ่ือประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
แต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ี
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมี
ถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่ง
จัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวขัดกับ
หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืน หน่วยลงทุน ได้ 
  จากช่องทางใด 
A: บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ใน Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com หรืออื่น ๆ 
 (ถ้ามี) ทุกวันทำการ  

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

Q: กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

A:  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคร้ังท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการซ้ือ
หรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพ่ือเป็นการยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน  
โดยในกรณีท่ีเป็นการส่ังซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่ง
หนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีท่ีไม่ระบุท่ีอยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ท่ีระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน 
ส่วนในกรณีการทำรายการภายหลังช่วงเสนอขายคร้ังแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบยืนยันการทำรายการดังกล่าว ใบกำกับภาษีสำหรับ
ค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือใบเสร็จรับเงิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีท่ีไม่ระบุท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในใบคำขอใช้
บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำ
การซื้อขายหน่วยลงทุน ท้ังน้ี เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เง่ือนไข 

A: สิทธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ:   
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 หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกนิดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสยีงของผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนท่ีถืออยู ่

Q: ช่องทางและวิธกีารที่ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธอิอกเสียงและการดำเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 

A: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติดประกาศ ณ ท่ีทำ
การของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

Q: กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธกีารร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

A: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำส่งข้อร้องเรียนมาได้ท่ี 
 บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2777-7777 กด 0 กด 6  
 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000 
 ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2470-1962 / 0-2470-1523 โทรสาร 0-2470-1996-7 
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดต้ังกองทุนรวม และการฝ่าฝืนหรือการไม่
ปฏิบัติน้ันก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยใน
กรณีท่ีเกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ 

Q: การระบุภูมิลำเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย? 

A:  ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงท่ีอยู่ของบริษัทจัดการเป็น
ภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย์ 

บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกับการดำเนินการของกองทุนรวม 

Q:   ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  

A:   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดต้ังขึ้นเม่ือวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์          
ท่ีได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ 
กองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการจำนวนท้ังหมด 458 กองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม เท่ากับ 896,329,687,603.95 บาท (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565)  
   รายช่ือคณะกรรมการจัดการ 

1. นายณรงค์ศักด์ิ ปลอดมีชยั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส Chief Investment Officer  
3. นายอาชวิณ อศัวโภคิน Chief Marketing Officer  
4. นางปิ่นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์ Chief Operating Officer 
5. นางสุทธินีย ์ลมิปพัทธ์ Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน 
6. ดร.พูนศักด์ิ โลสุ่นทร 
7. นางสาวมยุรา ถิ่นธนสาร 

Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning  
Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหน้ี 

8. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร 
9. นายวโรฤทธ์ิ จรีะชน 

Executive Director กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ 
Executive Director กลุ่มวิเคราะห์การลงทุน 
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10. นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว 
11. นางสาวอรวี อุดมพาณิชย ์
12. นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์ 

Executive Director กลุ่มธุรกิจลกูค้าบุคคลและสถาบัน 
Executive Director กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเล้ียงชพี 
Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน 

13. นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์ Executive Director กลุ่มบัญชแีละปฏิบัติการกองทุน 
14. นางสาวคุณากร จิรานุกรสกลุ Executive Director กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
15. นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม Executive Director กลุ่มการลงทนุอสังหาริมทรัพยแ์ละโครงสร้างพ้ืนฐาน 
16. นางสาวนภารัตน์ กาญจนสมวงศ์ 
17. นายปราโมทย์ เล้าสมบูรณ ์ 

Executive Director กลุ่มทรัพยากรบุคคล 
Executive Director กลุ่มบริหารความเส่ียง  

18. นางสาวอรอมุา ชีพเป็นสขุ Executive Director กลุ่มกลยุทธ์และวางแผน 
 

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

กรรมการ 
กรรมการ 

5. นายณรงค์ศักด์ิ ปลอดมีชยั กรรมการ 
6. นายปฏิภาณ เลิศประเสริฐศิริ กรรมการ 

Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน 

A:        1. นายณรงค์ศักด์ิ ปลอดมีชัย 
2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส 
3. นางสุทธินีย ์ลมิปพัทธ์ 
4. ดร.พูนศักด์ิ โลสุ่นทร 
5. นางสาวมยุรา ถิ่นธนสาร 
6. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร 
7. นายวโรฤทธ์ิ จรีะชน 
8. นางสาวจารุภัทร ทองลงยา 
9. นายณัฐดนัย ประทานพรทิพย์ 
10. นายสถิตย์พงษ์ จันทรจิรวงศ์ 
11. นายไพริชน์ นิตยานุภาพ 
12. นางสาวนภาพรรณ ลาภวรกิจชัย  
13. นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร 
14. นายวรุณ บญุรำลึกถนอม 
15. นางสาวนิสารัตน์ ชมภูพงษ์ 
16. นางวิไล ชยางคเสน 
17. นางสาวอิสรีย์ ภักดีไทย 
18. นายปิยะภัทร์ ภัทรภูวดล 
19. นางสาวศศิพิมพ์ สดแสงจันทร์ 

Q:    รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารจัดการกองทุนรวม 
A: รายขื่อและข้อมูลท่ีเกี่ยวขอ้งกับผู้จดัการกองทุน แสดงได้ดังน้ี 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล หน้าที่และความ
รับผิดชอบ 

วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 

1 นายยุทธพล วิทยพาณิชกร บริหารการลงทุน - ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัญชีและ
การเงิน มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
นานาชาติมหิดล 

- คุณวุฒิพิเศษ CISA Level I, 
    Single License 

- Executive Director กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และ
กองทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ 

- Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้ 
บลจ.ไทยพาณิชย์ 

- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้และ
บริหารเงิน บลจ.ไทยพาณิชย์  

- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์และกลยุทธ์
การลงทุน  บลจ.ไทยพาณิชย์ 

- ผู้ช่วยผู้จัดการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
(กบข.) 

- ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเส่ียง บลจ.ไทยพาณิชย์ 
2 นางสาวนิสารัตน์ ชมภูพงษ์ บริหารกองทุน -   ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (การเงิน) 

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) 

-   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

-   คุณวุฒิพิเศษ CFA Level 1, CISA 
Level 1 

- Director, ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุน
ต่างประเทศ กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุน
ต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ 

- Senior Fund Manager, ฝ่ายการจัดการ
ลงทุนมัลติแอสเซ็ท บลจ. กสิกรไทย 

- Senior Fund Manager, ฝ่ายจัดการลงทุนตรา
สารทุน บลจ.เอ็มเอฟซี 

- Fund Manager, ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทนุ 
 บลจ. ไทยพาณิชย์ 
- Manager,  ฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.เคจีไอ 

(ประเทศไทย) 
- Assistant Manager, ฝ่าย Corporate Finance  
บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด 
- Assistant Manager, ฝ่ายวาณิชธนกิจ 
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย)  
- Assistant Fund Manager, ฝ่ายจัดการลงทุน 
ตราสารทุน บลจ. เอ็มเอฟซี 

3 นางสาวปาลิดา เครือโสภณ   บริหารกองทุน -   ปริญญาโท บริหารธุรกิจจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ) 

-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตร 
นานาชาติ) 

-   คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I 

- Senior Associate, ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุน
ต่างประเทศ กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุน
ต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ 

- ผู้จัดการกองทุน กองทุนต่างประเทศ           
บลจ.ทหารไทย 

- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน กองทุนต่างประเทศ   
บลจ.ทหารไทย 

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนการลงทุน 
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาขน) 

4. นายวิศรุต เสกสรรพานิช บริหารกองทุน -   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

-   คุณวุฒิพิเศษ CISA Level I, 
    IP License, Fund Manager License, 

- Senior Associate ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุน
ต่างประเทศ กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุน
ต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ 

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการจัดการลงทุน บลจ.
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ลำดับ ชื่อ-สกุล หน้าที่และความ
รับผิดชอบ 

วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 

Derivative Fund Manager License เอ็กซ์สปริง  
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการจัดการลงทุน 
บลจ.เอ็กซ์สปริง 

- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล บล.กรุงไทย ซีมิโก้ 

- Wealth Management Trainee ฝ่าย Private 
Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ 

5. นางสาวนรินทรา ติณรัตน์สกุลชัย บริหารกองทุน -   ปริญญาโท การจัดการการลงทุนICMA 
Centre, University of Reading 

-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

-   คุณวุฒิพิเศษ CFA Level III, 
   Fund Manager License 

-  Associate Director ฝ่ายการลงทุนผ่าน
กองทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

- Manager, ฝ่ายลงทุน บริษัท เอฟดับบลิวดี 
ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

- Assistant  Manager, ฝ่ายลงทุน 
  บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด 

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

- Assistant Fund Manager, 
  ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ บริษัท  
หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด 
(มหาชน) 

- นักวิเคราะห์สินเช่ือลูกค้าบรรษัทธนกิจ ธนาคาร
กสิกรไทย 

6. นางสาวกันต์รพี ปธานราษฎร์ บริหารกองทุน -   ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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

- Senior Associate ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุน
ต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ 

- ผู้จัดการกองทุน บลจ.ทาลิส 
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ 
บลจ.ทหารไทย 

- เจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน ฝ่ายการลงทุน
ต่างประเทศ บล.ทิสโก้ 

Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
A: ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ เบอร์โทรศัพท ์
1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  0-2777-7777 
2 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 0-2305-9000 
3 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 0-2659-7000 
4 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จำกัด (มหาชน) 0-2359-0000 
5 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 0-2648-3600 
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ เบอร์โทรศัพท ์
6 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด 0-2648-1111 
7 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 0-2638-5000 
8 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2659-8000 
9 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด 0-2695-5000 
10 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชยี พลัส จำกดั (มหาชน) 0-2680-1000 
11 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 0-2857-7000 
12 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด 0-2697-3875 
13 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 0-2618-1111 
14 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2629-5588 
15 บริษัท ฮั่วเซง่เฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 0-2225-0202 
16 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 0-2782-2400 
17 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) 0-2080-2888 
18 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 0-2672-5999 
19 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2088-9797 
20 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 0-2352-5100 
21 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จำกัด 0-2846-8689 
22 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกดั 0-2949-1999 
23 บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด  0-2660-6677 
24 บริษัทหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด 0-83-842-8337 
25 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิต้ี จำกัด 0-2801-9100,0-2343-9500 
26 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2658-6300 
27 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 0-2658-5800 
28 บริษัทหลักทรัพยน์ายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด 0-2861-5508 
29 บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด 0-2207-2100 
30 บริษัทหลักทรัพยน์ายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด 0-2266-6697 
31 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 0-2056-8888 
32 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2658-8888 
33 บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 0-2205-7000 
34 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) 0-2659-3456 
35 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2635-1700 
36 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) 0-2117-7878 
37 บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด 0-2018-8666 
38 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด   0-2009-8000 

 บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายอื่นเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2128-2332-7 
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ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   โทร. 0-2470-3207    
หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
“นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกำหนดไว้ในสัญญาแต่งต้ัง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ด้วย” 

Q: ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม 

A:   บริษัท พีวี ออดิท จำกัด 
       นาย เทอดทอง เทพมังกร  
       นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้  

นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์  
นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย  
นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์  
นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล 
หรือ 
บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด 
นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา  
นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ  
นางสาว ชื่นตา ชมเมิน  
นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา  
นาย เกียรติศักด์ิ วานิชย์หานนท์   
นางสาว อมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์ 

บริษัทจัดการอาจเพ่ิมเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบตาม
ประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี 
 

 ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม 

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก 
 บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
 ท่ีอยู:่    ไทยพาณชิย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7 – 8  
 เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 
      Website: www.scbam.com 
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา 
  Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6 
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทจัดการ 
ท้ังน้ี บริษัทอาจพิจารณาเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงช่องทางการทราบข้อมูลเพ่ิมเติมในภายหลังได้ 
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ปัจจัยความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบรหิารเพื่อลดความเส่ียง 

 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร ( Market Risk ) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซึ่งเป็นความเส่ียงท่ีบริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถควบคุมได้  

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ รวมท้ังติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคา และยังสามารถปรับสัดส่วนการลงทุน
ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

 ความเส่ียงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : ความเสี่ยงท่ีเกิดจากผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสารที่
กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณ์แข่งขัน ความผิดพลาด
ของผู้บริหาร เป็นต้น ทำให้ผู้ลงทุนในตราสารต้องสูญเสียเงินลงทุนได้ 

บริษัทจัดการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตราสารท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังสามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนโดย
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 

 ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) :  ความเส่ียงท่ีเกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์หรือ
ตราสารท่ีถือครองอยู่ในราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควรได้ เน่ืองจากโอกาสในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารมีจำกัด  

ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพและคำนึงถึงสภาพคล่องในการซื้อขายก่อนตัดสินใจลงทุน ประกอบกับแนวทางใน
การบริหารความเสี่ยงของกองทุน บริษัทจัดการได้กำหนดให้มีการขายคืนหน่วยลงทุนได้ในทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน จึงทำให้ความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องต่ำ    

 ความเส่ียงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : ความเสี่ยงจากตราสารหน้ีท่ีกองทุนรวมไปลงทุนท่ี
อาจจะมีการผิดนัดชำระหน้ี คือบริษัทผู้ออกตราสารหน้ีน้ัน ๆ ไม่สามารถนำเงินต้น/ดอกเบี้ยมาจ่ายเม่ือถึงวันท่ีครบกำหนดท่ีต้องจ่าย โดยมี
สาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรือไม่มีสภาพคล่องพอท่ีจะมาจ่ายคืน เป็นต้น   

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ของผู้ออกตราสาร และคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ รวมท้ังสามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนโดย
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) : ความเส่ียงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ท่ีอ้างอิงอยู่มีราคา
เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับท่ีคาดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบ้ีย หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ  

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปล่ียนสถานการณ์
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์ เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะน้ัน  

 ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง  
- ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง : อันเน่ืองจากปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อตัวแปรอ้างอิงเปล่ียนไป 
เช่น ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียน (ค่าเงิน) ปริมาณเงินไหลเข้าหรือออก (Fund Flow) ปัจจัยทาง
สังคม และปัจจัยด้านการเมือง เป็นต้น ดังน้ันกองทุนอาจมีความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลตอบแทนน้อยลง หรือเสียโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนที่ดีขึ้น หากตัวแปรอ้างอิงน้ันมีการเปล่ียนแปลงไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้  ท้ังน้ีก่อนพิจารณาลงทุน กองทุนจะคาดการณ์ หรือ
ทำการศึกษาและวิเคราะห์ตัวแปรอ้างอิงของตราสารดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพ่ือให้กองทุนมีความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับผลตอบแทนตามเง่ือนไขท่ีกำหนด
ไว้โดยมีระดับความเส่ียง และผลตอบแทนที่เหมาะสม 

- ความเส่ียงด้านการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) : ความเสี่ยงเม่ือกองทุนต้องการนำผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ยรับในรูปกระแสเงินสด
ท่ีได้รับจากตราสาร ฯ ท่ีลงทุนในแต่ละงวดของกองทุน ไปลงทุนต่อ แล้วไม่สามารถได้รับอัตราดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนท่ีเท่าเดิมใน
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สถานการณ์ท่ีอัตราผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้ มีแนวโน้มลดลง  เน่ืองจากกระแสเงินสดท่ีได้รับจากดอกเบ้ียเป็นงวด ๆ จะถูกนำไป
ลงทุนใหม่อีกคร้ังในตราสารอื่นในราคาตลาดขณะน้ันซึ่งอาจมีอัตราดอกเบ้ียต่ำลง โดยบริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์สรรหาตราสารเพ่ือ
นำกระแสเงินสดท่ีได้รับจากดอกเบี้ยในแต่ละงวดไปลงทุนต่อเพ่ือเพ่ิมอัตราผลตอบแทน โดยคำนึงถึงเพ่ือประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวม
และผู้ถือหน่วยลงทุน ให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 

- ความเส่ียงด้านเครดิตของคู่สัญญา (Credit Risk) : ในกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
อันเน่ืองจากภาระความเส่ียงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเพ่ิมขึ้นอย่างมาก จนไม่สามารถปฏิบัติ
ตามภาระที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structure note) ท่ีคู่สัญญา
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ Investment Grade จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ท่ีได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

-  ความเส่ียงจากการไถ่ถอนคืนตราสารท่ีลงทุนก่อนครบกำหนด (Call Risk)  : ในกรณีท่ีตราสารดังกล่าวมีเงื่อนไขให้มีการเรียกไถ่ถอน
คืนได้ก่อนกำหนด Call option ไว้ล่วงหน้า ผู้ออกตราสารมีสิทธิท่ีจะจ่ายชำระหน้ีได้ก่อนกำหนด ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเม่ืออัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดลดลงหรือการที่อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออตราสารเพ่ิมขึ้น หรือผู้ออกตราสารสามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นท่ีมีต้นทุนต่ำกว่ามาจ่าย
คืน (Refinancing) ทำให้กองทุนถูกบังคับให้ไถ่ถอน และเสียโอกาสในการได้รับอัตราผลตอบแทนในระดับเดิม โดยต้องนำเงินท่ีได้รับคืนน้ัน
ไปลงทุนใหม่ในตราสารอื่นทดแทนซึ่งอาจมีอัตราผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเดิมท่ีเคยได้รับ ในการน้ีบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนตราสารท่ี
มีคุณภาพ ตลอดจนความเหมาะสมของเงื่อนไขการชำระเงินคืนของตราสารน้ัน ๆ พร้อมท้ังกำหนดและเจรจาเพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนที่
ดีขึ้นเพ่ือชดเชยความเส่ียงดังกล่าวด้วย 

  ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and political risk) 
คือ ความเสี่ยงในเร่ืองของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  การเงิน  ตลอดจนภาวะตลาดเงิน  ตลาดทุน 
ของประเทศต่าง ๆ  ท่ีกองทุนลงทุน 
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อกำหนด 
กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ อาทิเช่น นโยบายทางการเงินเร่ืองข้อจำกัดของการเคลื่อนย้ายเงินตรา
ต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี หลักเกณฑ์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการจัดต้ังกองทุนรวมท่ีอาจแตกต่างจากหลักเกณฑ์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการจัดต้ังกองทุนรวมของประเทศไทย เป็นต้น  ท้ังน้ี  ในการพิจารณาลงทุนบริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน  ตลาดทุน  ตลอดจนปัจจัยพ้ืนฐานต่าง ๆ ของประเทศท่ีกองทุนลงทุนอย่าง
ใกล้ชิด  เพ่ือประเมินความเส่ียงจากการลงทุนในประเทศนั้น ๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเส่ียงในส่วนของ  Country risk ลงได้ 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงิน (Exchange rate risk) 
คือ ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศท่ีมีสกุลเงินแตกต่างไปจาก
สกุลเงินท่ีระดมทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนใน
ช่วงเวลาน้ัน ๆ ด้วย โดยอัตราแลกเปลี่ยนอาจเพ่ิมขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะท่ีลงทุนเร่ิมแรก ซึ่งอาจมีผลทำ
ให้ตัวเลขรายงาน มูลค่าหน่วยลงทุนผันผวน และอาจเกิดกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนได้ 

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นสกุลเงินต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกันและกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศท่ีกองทุนถืออยู่เทียบกับสกุล
เงินบาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของสกุลเงินต่างประเทศน้ัน ๆ เทียบกับสกุลเงิน
บาท ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสขาดทุนหรือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะส่วนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่
ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อีกท้ังการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมขึ้น 
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 ความเส่ียงที่เกดิจากการได้รบัชำระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า 

คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากวันหยุดทำการของประเทศท่ีกองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุด 
ทำการของประเทศไทย  ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุนลา่ช้า  และส่งผล
กระทบต่อการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ 

กองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งอาจเกิดปัญหาอันเกิดจากวันหยุดทำการของประเทศท่ีกองทุนลงทุนหรือประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน(ถ้ามี) มีวันหยุดทำการไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย กองทุนจึงอาจประสบปัญหาความล่าช้าในการ
ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)   

 ความเส่ียงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) 

คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนเข้าไปลงทุน เชน่ การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ทำให้
กองทุน ไม่สามารถนำเงินลงทุนและผลตอบแทนกลบัประเทศได้ครบถ้วนตามที่คาดไว้ สง่ผลกระทบต่อการคาดการณผ์ลตอบแทนการลงทุนของ
กองทุน 
 

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการนำเงินลงทุนกลับประเทศของนักลงทุนต่างชาติของประเทศ
ท่ีกองทุนเข้าลงทุนอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ 

 

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทนุรวม 
ส่วนที ่1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จำกัดอัตราส่วน 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกข้ึนไป 
ไม่จำกัดอัตราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment gradeแต่ ต่ำ
กว่า 2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

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

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสาร
มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาล
เป็นประกัน  

ไม่เกิน 20% 
หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national 
scale ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน SN หรือ ศุกูก ที่ผู้ออก
จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียด
ตาม filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ < 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย  
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับ
แต่วันที่ลงทุน ต้องข้ึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated 
market 

6 ทรัพย์สินดังนี้  
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)  
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดต้ังข้ึนไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ ซ่ึงหุ้นของบริษัทดังกล่าวซ้ือขายใน
กระดานซ้ือขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของ
ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจาก
การซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้  
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูกที่ผู้ออก
จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมสาขาของ ธพ.ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 
ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทนุใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่
ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ซ่ึง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) 
6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ 
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ < 397 วัน นับ
แต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.4.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน ต้องข้ึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 
6.6 ธรุกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade 
(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระ
ผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 
6.7.1 จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้
มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือใน
ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลกัษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า 
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง 
IPO เพื่อการจดทะเบยีนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่าง
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออก
จากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)  
6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 
3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO 
เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจ
ทำให้มกีารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือ
ในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจาย
การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิ
การเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1 

ไม่จำกัดอัตราส่วน  

8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 

หมายเหตุ  :ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
ส่วนที ่2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*  

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกจิการ

เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว  

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่ง ดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทนุใน benchmark + 10% 

*หมายเหตุ   :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
ส่วนที ่3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคล

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน 
1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิที่ MFได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชีเว้น   แต่เป็น MF ที่มีอายุ
โครงการ < 1 ปีให้เฉล่ียตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุนคงเหลือ < 6 เดือน  ทั้งนี้ 
เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ > 1 ปี 

2 ทรัพย์สินดังนี้  
2.1 B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินการให้มี

รวมกันไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมาย
กำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้  
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซ่ึงจดทะเบียนกับ TBMAและมีการเสนอ
ขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตรา
สารหนี้ที่ออกใหม)่  
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน  
2.4 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี้  
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 
hold ที่ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)               

3 reverse repo  ไม่เกิน 25% 
4 securities lending  ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซ่ึงได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ

ลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity 
limit)  
แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน SN ศุกูก หรือ Basel 
III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
5.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : 
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา 
(single entity limit)  
5.2  มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade 
หรือไม่มี credit rating 

รวมกันไม่เกิน 15% 
  

 6 
  
  

derivatives ดังนี ้
6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ทีม่ีวัตถุประสงค์เพื่อการลด
ความเสี่ยง (hedging) 

ไม่เกินมูลค่าความเส่ียงที่มีอยู ่
  

6.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ทีม่ิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง 
(non-hedging) 
  

global exposure limit 
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน1 
จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่
เกิน 100% ของ NAV  
6.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน2 
จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า
ความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี้  
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV 
(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark 
หมายเหตุ : “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนใน
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
investment) หรือ การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน 
(exotic derivatives) 

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit 
1,2 รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
 ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้น

ของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนั้น 
2 
  
  

ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทนุ ตราสาร Basel III 
และศุกูกของผู้ออกรายใดรายหน่ึง  
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐ
ต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ออกตรา
สารรายน้ัน ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ 
ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่กอ่นครบรอบระยะเวลาบัญชี
ถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษัทจัดการอาจนำมูลค่าหนี้สินทาง
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และ
ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออก
ตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ   
2.2 ในกรณีที่กองทนุลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี 
credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้
บริษัทจัดการลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นราย
คร้ัง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราได้มีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม้ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคล ดังนี้ 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม1.-9.)  

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง่ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS 
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น  
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้  
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความ
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จัดต้ังข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง  
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบใน
การดำเนินการ  

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึง่ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของ
กองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จัดต้ังข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง  

5 หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ที่ออกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็นหน่วย 
property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จัดต้ังข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

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

หมายเหตุ : 1 หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
นั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United 
States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในคร้ังแรกของผู้ออกตราสาร 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จา่ยทั้งหมดที่เรียกเกบ็จากกองทนุรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน  
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*  

 อัตราตามโครงการ 
ร้อยละต่ อ ปี ของมู ล ค่ าท รัพ ย์ สิ น รวม  หั กด้ วยหนี้ สิ น รวม 
ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  ณ วันที่
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (1) 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดที่ประมาณการได ้
- ชนิดสะสมมูลค่า   
- ชนิดข่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.16737 (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น)) 
ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.09737 (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น)) 

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ   
- ชนิดสะสมมูลค่า 
- ชนิดข่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
ไม่เกิน 2.68 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07) 

ไม่เกิน 2.68 (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ) 
ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่ เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง 
เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนใน
กองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้น
ทางกำหนด และเรียกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้านบาท ในอัตรา
ที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.11 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321) 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.11 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.06527) 
 ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน ไม่มี 
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่เกิน 2.68 
 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ที่เรียกเก็บจากกองทุน
รวม (Advertising Expenses) 
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก  
- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

 
 

ไม่เกินร้อยละ 0.27 ต่อปี ของจำนวนเงินทุนโครงการ 
 ไม่เกิน 0.27 (2) 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้ ตามท่ีจ่ายจริง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน**  
 อัตราตามโครงการ 

ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทนุ 
 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)*** 

- ชนิดสะสมมูลค่า 
- ชนิดข่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.50) 

ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ) 
ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุน
ปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไป
ลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ใน
อัตราท่ีกองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต้นทางเพิ่มเติมอีก 
เป็นต้น 

 

 ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)***   
- ชนิดสะสมมูลค่า 
- ชนิดข่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

 
ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ) 
ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107) 

ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับ
กองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้าน
บาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 
ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทาง
จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมอีก เป็นต้น 

 ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
- ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า ***   
  - ชนิดสะสมมูลค่า 
  - ชนิดข่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก***  
  - ชนิดสะสมมูลค่า 
  - ชนิดข่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.50) 
ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ) 

 
ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ) 
ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107) 

 ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุน ก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดไว้ใน
โครงการ  (Exit Fee) 

-ไม่มี- 

 ค่าใช้จ่ายในการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสั่งซ้ือหรือสั่งขายหรือ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน (เก็บเข้ากองทุน)  (3) 

ไม่เกิน 0.75 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.07) 
 

 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด 

  ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Unit Transfer Fee) 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 



 

                                                                                         48                             กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity: SCBGVALUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  
* ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม  
** ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะ
ถือเป็นภาระของผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  
ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั้งนี้บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนดังกล่าว 
(1) หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง มีแก้ไข
หรือเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง  ข้อกำหนด  เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
(2) ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.27 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม ในแต่ละวัน 
(3) กองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้โดยคำนวณเข้าไปในราคาขาย หรือราคารับซ้ือคืนหรือราคาสับเปล่ียนเข้า หรือราคาสับเปล่ียนออก ทั้งนี้ อัตรา
ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับอัตราค่านายหน้าในการซ้ือขายหลักทรัพย์ของกองทุนที่กองทุนเข้าลงทุน และ/หรือวิธีการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวในภายหลังได้ 
*** ค่าธรรมเนียมการขาย/การรับซ้ือคืน/การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป 
**** กรณีมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศนั้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน 



 

                                                                                         49                             กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity: SCBGVALUE 

ข้อมูลอื่นที่จำเปน็ต่อการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

ข้อมูลท่ัวไปของกองทุน iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (กองทุนหลัก)  
(แหล่งท่ีมาของขอ้มูล : หนังสอืชี้ชวนกองทุนหลัก ขอ้มูล ณ 15 มีนาคม 2565) 

ลักษณะทั่วไปของกองทนุ 

นโยบายการลงทุน 
  

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนและรายได้จากทรัพย์สิน
ของกองทุนให้สะท้อนกับผลตอบแทนของ MSCI World Enhanced Value Index โดย
คาดว่าจะสะท้อนผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ท่ีเป็นส่วนประกอบของ MSCI 
World Index หรือตัวแทนหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วท่ีมีปัจจัยพ้ืนฐานดี 
ท้ังน้ี ปัจจัยด้านมูลค่า (Value Factor) พิจารณาจากสามตัวชี้วัดท่ีถ่วงน้ำหนักอย่าง
เท่าเทียมกัน ได้แก่ เปรียบเทียบราคาของตราสารทุนกับประมาณการรายได้ในอนาคต 
ราคาหลักทรัพย์ท่ีสัมพันธ์กับมูลค่าทางบัญชีของบริษัท และมูลค่าของบริษัทท่ีสัมพันธ์
กับกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (รายละเอียดต่าง ๆ ของดัชนีอาจเปลี่ยนแปลงได้
ในอนาคตซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการดัชนี (index provider) ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี https://www.msci.com/documents/10199/174e3915-
2087-4c5b-815b-c1b7ea1ccbbf ท้ั งน้ี  ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูล  ณ  วัน ท่ี  31 
พฤษภาคม 2565) 
กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนท่ีเป็นส่วนประกอบของ MSCI World Enhanced 
Value Index ซึ่ งเป็นดัชนีอ้างอิงของกองทุน  โดยจะใช้ เทคนิคการลงทุนแบบ 
optimization เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ดังน้ัน กองทุนอาจจะ
ไม่ได้ลงทุนในหุ้นท่ีเป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนเดียวกันกับการถ่วง
น้ำหนักในดัชนีอ้างอิง โดยอาจถือหลักทรัพย์บางตัวท่ีไม่ใช่องค์ประกอบของดัชนี
อ้างอิง ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวมีผลการดำเนินงานท่ีคล้ายคลึงกับหลักทรัพย์ท่ีอยู่ใน
ดัชนีอ้างอิง อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจจะถือครององค์ประกอบท้ังหมดของดัชนีอ้างอิง 

ตลาดหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange) ประเทศสหราชอาณาจักร  
วันจัดต้ังกองทุน  3 ตุลาคม 2557 
ISIN Code IE00BP3QZB59 
Bloomberg Ticker IWVL LN 
Index Ticker MSCI World Enhanced Value Index 
ดัชนีอ้างอิง (Index) M1WOEV 
สกุลเงิน USD 
Fund Manager BlackRock Asset Management Ireland Limited 
Investment Adviser  BlackRock Advisors (UK) Limited 
เว็บไซต์ (website) https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/270048/ishares-msci-

world-value-factor-ucits-etf 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก 

Total Expense Ratio  0.30% ต่อปี (ขอ้มูล ณ 6 กรกฎาคม 2565) 
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การสรุปสาระสำคัญของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนท่ีสำคัญและจัดแปลมาจากหนังสือชี้ชวนต้นฉบับของกองทุนหลัก 
ดังน้ัน ในกรณีท่ีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับหนังสือชี้ชวนต้นฉบับให้ถือตามต้นฉบับเป็นเกณฑ์ 

ท้ังน้ี หากการสรุปสาระสำคัญของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนท่ีสำคัญและจัดแปลมาจากหนังสือชี้ชวนต้นฉบับของกองทุน
หลัก ดังน้ัน ในกรณีท่ีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับหนังสือชี้ชวนต้นฉบับให้ถือตามต้นฉบับเป็นเกณฑ์ กองทุนหลักมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพ่ือให้
สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซึ่งถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 

การซือ้หนว่ยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือท่ีเรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไขท่ี
บริษัทจัดการกำหนด โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ท้ังน้ี การซื้อขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติท่ีแตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนท่ีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อน ท้ังน้ี หากบริษัทจัดการจะเปิด
ให้ซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนท่ัวไปทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ อีกท้ังแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง  

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังน้ี อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว  

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :  

เน่ืองจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกำหนดท่ีเกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุน
แต่ละกองทุน การดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังน้ัน การ
สั่งซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกำหนดในเร่ืองมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน 
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ซึ่งอาจ
แตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนท่ีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดดังกล่าวได้ ตาม
เงื่อนไขท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์  

การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :  

ผู้ลงทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือนายหน้าท่ี
บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยชำระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่
บริษัทประกันชีวิตกำหนดหรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด ท้ังน้ี บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วัน
และเวลาทำการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินเพ่ิมเติม ตามท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการ
ขายท่ีผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการส่ังซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีกำหนดไว้ใน
โครงการ โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเม่ือบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชำระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว  

ในกรณีของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนท่ีซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคำสั่งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลท่ี
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บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน รวมถึงพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของ
กองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการหรือบริษัทประกันชีวิต  

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ท้ังน้ี บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมตามท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารการ
ขายท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ในโครงการ และคำสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเม่ือบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์ของบริษัทประกันชีวิตน้ัน ๆ  

ท้ังน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทประกัน
ชีวิตกำหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้นต่ำ และเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์สำหรับผู้ลงทุนท่ีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทุนท่ีมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิตภายในระยะเวลาท่ีกำหนด
ในหัวข้อ “การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ท้ังน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประกาศกำหนด บริษัทประกันชีวิตมีหน้าท่ีต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับจากบริษัทจัดการ
ให้แก่ผู้ลงทุนท่ีซื้อประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีกำหนดในหัวข้อ “การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยมีวิธีการชำระเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะเป็นไปตามท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน  

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : บริษัทประกันชีวิตอาจส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือนเพ่ือนำค่าขายคืนหน่วยลงทุน
มาชำระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามอัตราที่กำหนดในกรมธรรม์ (รายละเอียดเป็นไปตามท่ีระบุในกรมธรรม์) ซึ่งมูลค่าในการขายคืน
อาจต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำท่ีกำหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขในกรมธรรม์ 

การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

กรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเป็นผู้ออก
เอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 30 วันทำการ นับต้ังแต่วันถัดจากวันสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน ท้ังน้ี บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสทิธิท่ีจะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุนโดยตรง  

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขท่ี
ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด  

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้เท่าน้ันโดยต้องเป็นการทำรายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การ
สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหน่ึงหรือหลายกองทุน (กองทุนเปิด
ต้นทาง) เพ่ือซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหน่ึงหรือหลายกองทุน (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิต และเอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง 
ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพ่ือนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดำเนินการอื่นใดเพ่ือให้เกิด
รายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน  

การดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังน้ี  
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(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหน่ึงหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิดปลายทางกองหน่ึงหรือหลาย
กองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นคร้ังคราว  

(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็นประจำตามคำสั่งท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้น
ทางกองหน่ึงเพ่ือไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหน่ึงหรือหลายกองทุนตามเง่ือนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์  

(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคำสั่งในแบบฟอร์มท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด ให้มีสัดส่วนการ
ลงทุนเป็นไปตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์  

ท้ังน้ี รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับบริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนท่ีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว  

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์
หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ีจำนวนท่ีขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนดใน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ียกเลิกตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในกรมธรรม์  

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยันการทำรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันท่ีได้ดำเนินการ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน สำหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงาน
ยืนยันการรับคำสั่งคร้ังแรก หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี  

การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน :  

เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งบริษัทจัดการจัดส่งให้กับบริษัทประกันชีวิต 
และบริษัทประกันชีวิตจะดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนต่อไป  

รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะ
การเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ท้ังน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพ่ิมเติมไม่เกินเดือนละหน่ึงคร้ังโดยไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม  

สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติท่ีซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี
เพียงอย่างเดียว ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับเงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังน้ี  

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดท้ังสิ้น   

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน  

3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วันหลังจาก
วันท่ีได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนใน
หน่วยลงทุน ตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันท่ีบริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนและได้ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว 

4. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีแตกต่างเม่ือซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เน่ืองจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าท่ีเป็นตัวแทนในการ
รวบรวม และนำส่งคำสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อท่ีแท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน 
(Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น  

5. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม  

6. สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  
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7. สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งท่ีรับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีเสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตน้ัน  

8. สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชือ่ ท่ีอยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมท้ังชื่อ ท่ีอยู่ และเลขประจำตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  

9. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนท่ีได้รับคำแนะนำเพ่ือซื้อหน่วยลงทุนน้ัน ตลอดจนรับทราบคำเตือน
และคำอธิบายเกี่ยวกับความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

10. สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ เพ่ือการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น  

11. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนท่ีตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมท้ังการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น  

12. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี 

อน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผูล้งทุนท่ีซื้อกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว ท้ังน้ี กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับหน่วยลงทนุชนิดควบประกัน 

ข้อมูลสิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง 

ผู้รับเอาประกันของหน่วยลงทุนชนิดควบประกันในปัจจุบันคือ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 

ผู้ถือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดควบประกันจะได้รับความคุ้มครองประกันชีวิตและสุขภาพของบริษัทประกัน ตามท่ีกรมธรรม์กำหนด ดังน้ี  

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเอาประกัน  

• เป็นบุคคลธรรมดา 

• เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีอยู่ในทะเบียนรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดควบประกันโดยถือครองหน่วยลงทุนท่ีมีมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือรวม
ต้ังแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป หรือจำนวนอื่นใดท่ีบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะพิจารณามูลค่าเงินลงทุน
คงเหลือตามเลขท่ีบัตรประชาชนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

มูลค่าเงินลงทุนคงเหลือ = มูลค่าเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า – มูลค่าเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนขาย/สับเปลี่ยนออก 

• ต้องมีอายุระหว่าง 15-65 ปีบริบูรณ์ (หรือเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกำหนด)  

• เป็นบุคคลท่ีบริษัทประกันถือว่ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง โดยสิทธิความคุ้มครองจะมีผลเมื่อได้รับการอนุมัติ การเอาประกันจากบริษัท
ประกัน 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผู้มีสิทธิเอาประกันตามความเหมาะสม โดยการดำเนินการ
ดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว และจะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างท่ัวถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้ม่ันใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว 
โดยอย่างน้อยจะเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

 



 

                                                                                         54                             กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity: SCBGVALUE 

2. ความคุ้มครอง   

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้มีสิทธิเอาประกัน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับความคุ้มครองนับต้ังแต่วันท่ีเร่ิมความคุ้มครอง หรือนับต้ังแต่วันท่ี
ได้รับการอนุมัติการเอาประกันจากบริษัทประกัน 

3. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสิ้นสุดความคุ้มครอง ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปน้ี  

• เม่ือกรมธรรม์สิ้นสุดผลบังคับ 

• เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนพ้นสภาพการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน 

• เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเสียชีวิต 

• เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนมีอายุเกินกว่าอายุสูงสุดท่ีกำหนดไว้ข้างต้น 

• เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

• เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเอาประกันตามข้อ 1.  

ท้ังน้ี การสิ้นสุดความคุ้มครอง ให้เป็นไปตามเง่ือนไขตามปีกรมธรรม์หรือตามรอบระยะเวลาท่ีบริษัทประกันกำหนด  

4. ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิเอาประกันจะได้รับความคุ้มครองด้านประกันชีวิตและสุขภาพ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยกำหนด 

5. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล ท่ีอยู่ ข้อมูลด้านสุขภาพ ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือข้อมูลอื่น
ใดท่ีเป็นตามท่ีบริษัทประกันกำหนด ท้ังน้ี หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการได้รับ
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพดังกล่าว 

สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้รับตามกรมธรรม์ดังกล่าว บริษัทจัดการได้จัดให้เพ่ือความคุ้มครองผู้ถือหน่วยลงทุนและเพ่ือเป็นประโยชน์
ในด้านการเสริมสร้างความม่ันคงของชีวิตและสุขภาพ โดยเบี้ยประกันท่ีได้รับความคุ้มครองจะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจพิจารณาสิทธิประโยชน์ด้านการประกันชีวิตและสุขภาพทุก ๆ ปี หรือระยะเวลาอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร    
หากบริษัทจัดการเห็นว่าสิทธิประโยชน์ด้านการประกันชีวิตและสุขภาพจะไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ลงทุนโดยรวม หรือมีผลกระทบต่อกองทุนรวมใน
อนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง เงื่อนไขกรมธรรม์ บริษัท
ประกัน หรือเงื่อนไขใด ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ หรือยกเลิกหน่วยลงทุน
ชนิดควบประกัน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างท่ัวถึงด้วยวิธีการท่ี
เหมาะสมอันทำให้ม่ันใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

เง่ือนไขการเริ่มรับความคุ้มครอง 

• การเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดควบประกันคร้ังแรก หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคุณสมบัติได้รับสิทธิความคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ถึง 50 
ราย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเลื่อนรอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพ หรือปฏิเสธการให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตและสุขภาพ และหากภายหลังเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดควบประกันคร้ังแรก มีผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคุณสมบัติได้รับสิทธิ
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์เพ่ิมขึ้นจนถึง 50 ราย ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวก็จะได้รับสิทธิการคุ้มครองตามเง่ือนไขท่ีกำหนด 

• การเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดควบประกันคร้ังแรก หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคุณสมบัติได้รับสิทธิความคุ้มครองตามกรมธรรม์ครบ 50 
ราย และต่อมาภายหลังการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดควบประกันคร้ังแรก มีผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคุณสมบัติได้รับสิทธิความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ลดลงต่ำกว่า 50 ราย ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมยังคงได้รับสิทธิคุ้มครองตามเง่ือนไขท่ีกำหนด 
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วันท่ีกรมธรรม์มีผลบังคับ หมายถึง ต้ังแต่วันท่ี 1 ของเดือนถัดไปนับจากวันเปิดให้บริการชนิดหน่วยลงทุนควบประกันคร้ังแรก (หรือวันท่ีระบุไว้ใน
กรมธรรม์) 

วันท่ีเร่ิมความคุ้มครอง หมายถึง วันท่ีกรมธรรม์มีผลบังคับหรือวันท่ีบริษัทประกันอนุมัติให้ความคุ้มครอง หรือ เปลี่ยนแปลงแผนความคุ้มครอง
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน  

ระยะเวลาความคุ้มครอง หมายถึง วันท่ีเร่ิมความคุ้มครอง ถึงวันสิ้นสุดความคุ้มครอง ซึ่งจะไม่เกินวันท่ีกรมธรรม์ยังให้ความคุ้มครองอยู่ 

เงื่อนไขวันเร่ิมคุ้มครอง 

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันท่ีเร่ิมความคุ้มครอง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างท่ัวถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้ม่ันใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่าง
น้อยจะเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เว้นแต่กรณีท่ีเกิดจาก
ปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที  

ตัวอย่างวันเริ่มความคุ้มครองและวันส้ินสุดความคุ้มครอง 

ตัวอย่างท่ี 1 กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซ้ือ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดควบประกันภายในวันท่ี 25 ก่อนเวลา 15.30 น. ของเดือนน้ัน ๆ 
วันได้รับสิทธิคุ้มครอง คือ วันท่ี 1 ของเดือนถัดจากเดือนท่ีลงทุน ดังน้ี 

ทำรายการซื้อ/สับเปล่ียนเข้าวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 วันได้รับสิทธิคุ้มครอง คือ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาได้รับความคุ้มครอง 

ทาํรายการซือ้/สับเปล่ียนเข้า
หน่วยลงทนุชนิดควบประกัน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 

เร่ิมความคุ้มครองตัง้แต่วันที่ 1 
มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 
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ตัวอย่างท่ี 2 กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซ้ือ/สับเปล่ียนเข้าหน่วยลงทุนชนิดควบประกันภายหลังวันท่ี 25 ของเดือนน้ัน ๆ วันได้รับสิทธิ
คุ้มครอง คือ วันท่ี 1 ของ 2 เดือนถัดจากเดือนท่ีลงทุน ดังน้ี 

ทำรายการซื้อ/สับเปล่ียนเข้าวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 วันได้รับสิทธิคุ้มครอง คือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตัวอย่างท่ี 3 กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน/สับเปล่ียนออกจากหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน จนทำให้มูลค่าเงินลงทุนคงเหลือรวมต่ํากว่า 50,000 
บาท จะได้รับความคุ้มครองตามเง่ือนไขจนถึงวันสุดท้ายของเดือนท่ีมีการขายคืนหน่วยลงทุน ดังน้ัน วันสิ้นสุดความคุ้มครองจะเป็นวันแรกของ
เดือนถัดไป ต้ังแต่เวลา 0.00 น. ตามรอบระยะเวลาท่ีบริษัทประกันภัยกำหนด ดังน้ี 

ทำรายการขายคืน/สับเปล่ียนออกวันที่ 25 มิถุนายน 2565 วันส้ินสุดความคุ้มครอง คือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ต้ังแต่เวลา 0.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาได้รับความคุ้มครอง 

ทาํรายการซือ้/สับเปล่ียนเข้า
หน่วยลงทนุชนิดควบประกัน
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 

เร่ิมความคุ้มครองตัง้แต่วันที่ 1 
กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 

สิน้สุดความคุ้มครอง 

ทาํรายการขายคืน/สับเปล่ียน
ออกจากหน่วยลงทุนชนิดควบ
ประกนัวันที่ 25 มิถุนายน 2565 

สิน้สุดความคุ้มครองตัง้แต่วันที่ 
1 กรกฎาคม 2565 เวลา 0.00 น. 
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ตารางผลประโยชน์แผนประกนัทั้งหมด 7 แผนตามมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือ 

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

มูลค่าเงินลงทุน 
ลงทุน 50,000 – 
149,999 บาท 

ลงทุน 150,000 –  
399,999 บาท 

ลงทุน 400,000 – 
999,999 บาท 

ลงทุน 1,000,000 
– 1,999,999 บาท 

ลงทุน 2,000,000 
– 4,999,999 บาท 

ลงทุนตัง้แต่ 
5,000,000 – 

9,999,999 บาท 

ลงทุนตัง้แต่ 
10,000,000  
บาทขึ้นไป 

การประกนัชีวิต 
- เสียชีวิตในทุกกรณี 

 
50,000 50,000

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
100,000 100,000

การประกนัสขุภาพแบบผูป่้วยใน :  
ต่อการเจ็บป่วย/บาดเจ็บต่อคร้ัง 

 
 

     

1. ค่าห้องและค่าอาหาร / วัน (สูงสุด 31 
วัน) 

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

ค่าห้อง ไอ ซี ยู / วัน (สูงสุด 7 วัน)  600 1,600 4,400 6,000 8,000 12,000 16,000
2. ค่ารักษาพยาบาลอ่ืนๆ รวมถึงค่า
รักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจาก
ผู้ป่วยในภายใน 30 วนันบัแต่วนัออกจาก
โรงพยาบาล 

 
 
 

2,000 5,000

 
 
 

12,000 

 
 
 

15,000 

 
 
 

30,000 

 
 
 

60,000 100,000
3. ค่าธรรมเนียมผ่าตัด (ตามจ่ายจริง)   

2,000 5,000
 

12,000 
 

15,000 
 

30,000 
 

60,000 100,000
4. ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรค 
(จ่ายแยกต่างหากจากข้อ 2. หรือข้อ 3.) 

 
500 500

 
1,500 

 
3,000 

 
4,000 

 
5,000 6,000

5. ค่าดูแลโดยแพทย์ตอ่คร้ัง 
(สูงสุด 31 คร้ัง) 

 
150 400

 
1,000 

 
1,200 

 
1,500 

 
3,000 4,000

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

 
 
 
 

1,000 1,000

 
 
 
 

3,000 

 
 
 
 

4,000 

 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 

6,000 8,000
7. ค่ารถพยาบาลไปและหรือมาจาก
โรงพยาบาล (จ่ายแยกต่างหากจากข้อ 2.) 

 
300 800

 
2,200 

 
3,000 

 
4,000 

 
6,000 8,000

8. ค่าปลงศพ  
10 เท่าของค่าห้อง

และค่าอาหาร 
10 เท่าของค่าห้อง

และค่าอาหาร
10 เท่าของค่าห้อง

และค่าอาหาร 
10 เท่าของค่าห้อง

และค่าอาหาร 
10 เท่าของค่าห้อง

และค่าอาหาร 
10 เท่าของค่าห้อง

และค่าอาหาร 
10 เท่าของค่าห้อง

และค่าอาหาร

ทนัตกรรม (ต่อปี) 
คุ้มครองกรณีการถอนฟัน อุดฟัน ขูด
หินปูน และการรักษารากฟัน 
โดยทันตแพทย์ที่ได้รับอนญุาตตาม
กฎหมาย สุงสุดไม่เกินปีละ 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

4,000 

 
 
 
 

5,000 10,000
การประกนัสขุภาพแบบผูป่้วยนอกหรือ
คลินิก 
วันละไม่เกิน 1 คร้ังและไม่เกิน 30 คร้ังต่อป ี

 
 
- - 

 
 

- 

 
 

600 

 
 

1,200 

 
 

4,000 6,000
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ตัวอย่างการพิจารณาแผนความคุ้มครองที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ 

(การพิจารณาปรับแผนความคุ้มครองจะปรับทุกวันท่ี 1 ของเดือนมกราคม เมษายน มิถุนายน และกันยายน ของทุกปี หากตรงกับ
วันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ท้ังน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งเป็นไปตามรอบระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด) 

ตัวอย่างท่ี 1 วันท่ี 25 ธันวาคม 2564 ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซ้ือ/สับเปล่ียนเข้าหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน 50,000 บาท ดังน้ัน ณ 
วันท่ี 1 มกราคม 2565 จะได้รับความคุ้มครองในแผน 1 ต่อมาวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2565 มีการทำรายการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าอีก 100,000 
บาท ดังน้ันเงินลงทุนคงเหลือรวมในหน่วยลงทุนชนิดควบประกันมีมูลค่าเท่ากับ 150,000 บาท ความคุ้มครองจะเปลี่ยนจากแผน 1 เป็น
แผน 2 ในวันท่ี 1 เมษายน 2565 

ตัวอย่างท่ี 2 วันท่ี 27 มิถุนายน 2564 ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน 900,000 บาท ดังน้ัน ณ 
วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 จะได้รับความคุ้มครองในแผน 3 ต่อมากองทุนมีกำไร 100,000 บาท ดังน้ันเงินลงทุนคงเหลือรวมในหน่วยลงทุน
ชนิดควบประกันมีมูลค่าเท่ากับ 1,000,000 บาท แผนความคุ้มครองยังคงเป็นแผน 3 เน่ืองจากการพิจารณาแผนความคุ้มครองจะ
พิจารณาจากมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือไม่นับรวมผลกำไรขาดทุน 

ตัวอย่างท่ี 3 วันท่ี 20 กันยายน 2564 ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซื้อ/สับเปล่ียนเข้าหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน 450,000 บาท ดังน้ัน ณ 
วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 จะได้รับความคุ้มครองในแผน 3 ต่อมากองทุนมีผลขาดทุน 100,000 บาท ดังน้ันเงินลงทุนคงเหลือรวมในหน่วย
ลงทุนชนิดควบประกันมีมูลค่าเท่ากับ 350,000 บาท แผนความคุ้มครองยังคงเป็นแผน 3 เน่ืองจากการพิจารณาแผนความคุ้มครองจะ
พิจารณาจากมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือไม่นับรวมผลกำไรขาดทุน 

ตัวอย่างท่ี 4 วันท่ี 4 ตุลาคม 2564 ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน 1,000,000 บาท ดังน้ัน ณ 
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับความคุ้มครองในแผน 4 ต่อมาวันท่ี 25 ธันวาคม 2564 ทำรายการขายคืน/สับเปลี่ยนออก 500,000 
บาท ดังน้ันเงินลงทุนคงเหลือรวมในหน่วยลงทุนชนิดควบประกันมีมูลค่าเท่ากับ 500,000 บาท แผนความคุ้มครองจะเปลี่ยนจากแผน 4 
เป็นแผน 3 ในวันท่ี 1 มกราคม 2565 
 
วิธีการใช้สิทธิความคุ้มครองและช่องทางการติดต่อเพ่ือขอคำแนะนำการใช้บริการ 
(อาจเปลี่ยนแปลงได้ ท้ังน้ีเป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทประกัน) 

- ใช้บัตรประกันสุขภาพคู่บัตรประจำตัวประชาชนในการใช้สิทธิเข้ารักษาตัวกับสถานพยาบาลในสัญญา 

- การเรียกร้องสินไหมทดแทนกรณีมรณกรรมผู้รับประโยชน์ส่งเอกสารดังน้ี ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกัน 

1) ใบเรียกร้องสิทธิของผู้รับประโยชน์ทุกคน (ตามแบบฟอร์มของบริษัทประกัน) 

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ทุกคน 

3) สำเนาใบมรณบัตร 

4) สำเนาทะเบียนบ้านท่ีมีการจำหน่ายการตายของผู้เอาประกันภัย 

5) ใบยินยอมของผู้รับประโยชน์หรือทายาท ในกรณีท่ีต้องเปิดเผยประวัติ 

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือเหตุอื่นท่ีไม่ได้เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย เพ่ิมเอกสารตามข้อ 6) – 7) 

6) สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีท่ีได้รับรองสำเนาถูกต้องจากตำรวจ   

7) สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ 
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เบอร์ติดต่อเพื่อขอคำแนะนำการใช้บริการ   

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

- ศูนย์ดูแลลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โทร 1373 บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด 

ผ่าน My Allianz Application  อำนวยความสะดวกในการให้บริการในด้านต่าง ๆ 
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ข้อกำหนดอื่น ๆ 

 บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการ ในการนำส่ง เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร 
รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึงผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่น (ถ้ามี) เช่น ผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 
30 วันก่อนวันเร่ิมดำเนินการปรับปรุงเปล่ียนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการนำส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น
ใดในลักษณะทำนองเดียวกันน้ี ซึ่งบริษัทจัดการได้คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ ท้ังน้ี ในการนำส่ง
จดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแก้ไขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการโดยเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต 

 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission) :  

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการ อันเน่ืองมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการ
กองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้น้ันต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลน้ันบ่อยคร้ังเกินความจำเป็นเพ่ือให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคล
ดังกล่าว (Churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและ
คำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทุนน้ันด้วย  
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ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทุน บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ใน
รายงานรอบปีบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย  

 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัท
จัดการ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ  

ท้ังน้ี บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์
ดังต่อไปน้ี  

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการ ตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายจากบริษัทจัดกาไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือกฎหมาย
ต่าง ๆ ท้ังน้ี ตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ  

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความ
น่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ  

นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสาร
หรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายต่างๆ หรือบุคคลอื่นใด เพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ  

ท้ังน้ี คำว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คำว่า “กฎหมายต่างๆ” น้ัน ให้มีความหมายรวมถึงกฎหมายของ
ประเทศต่างๆ ท่ีกองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศนั้นๆ ด้วย  

 ข้อกำหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน :  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมี
ผลบังคับใช้วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินท่ีไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลท่ีอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่ง
รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมี
ไว้กับ FFI น้ัน นอกจากน้ียังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ใน
ลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง”)  

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลท่ีมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี FATCA 
กำหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพ่ือหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการกำหนดให้ลูกค้าบาง
ประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  
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ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมน้ันจะได้รับผลกระทบท่ีสำคัญในสองกรณี คือ  

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA 
(ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าท่ีดำเนินการหักเงิน 
ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมท้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ท่ีเข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผา่นทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  

เพ่ือมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัท
จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง และ
เพ่ือให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องได้ 
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังน้ี  

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกำหนด) ให้
คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่า
หน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น) ท่ีมีอยู่ในบัญชีท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนน้ันกับบริษัท
จัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐท้ังในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพ่ิมเติม เพ่ือยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อท่ีกำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเม่ือข้อมูลท่ีเคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพ่ือยืนยันการเข้าร่วมใน 
FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ท้ังน้ี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมาย
ดังกล่าว  

(3) ดำเนินการอื่นใดเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งเพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม รวมท้ังเพ่ือให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพ่ิมขึ้นหากมีการดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการ
กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังต่อไปน้ีตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามท่ีบริษัทจัดการแจ้งน้ีแล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี  

(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยน/โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว  

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว  

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายน้ันได้ เพ่ือให้
สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังน้ี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย  
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(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพ่ิมขึ้น หากมีการ
ดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น  

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้บริษัท
จัดการและกองทุนมีการดำเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก 
ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็น
พลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกำหนด) เท่าน้ัน  

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกำหนดเพ่ือรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ 
(รวมถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือ
ดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศ กฎ เกณฑ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน
และ/หรือการจัดการกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงในเร่ืองดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ท้ังน้ี การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะ
ดำเนินการตามแนวทางท่ีประกาศกำหนด และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 สำหรับชนิดเพ่ือการออม และสำหรับชนิดเพ่ือการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(1) บริษัทจัดการจะทำการบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกรายการตามวันท่ีลงทุน และเม่ือมีการขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนย้าย
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการ ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด  
วันท่ีลงทุน หมายถึง วันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมในแต่ละรายการ และในกรณีท่ีรับโอนหน่วยลงทุนจากกองทุน
รวมเพ่ือการออมอื่น ให้หมายความถึง วันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนเร่ิมแรกในหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมของรายการที่รับโอนน้ัน  
(2) บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการซ้ือหน่วยลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมโดยมีรายการอย่างน้อยตามท่ีสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกำหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุน เม่ือมีรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปี  
(3) บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมเม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนโอน
หน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพ่ือการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมอื่น โดยมีรายการอย่างน้อยตามท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว พร้อมด้วยเช็คค่าขายคืนหรือเงิน
โอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือวิธีการอื่นใดในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมไปยัง
กองทุนรวมเพ่ือการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมอื่น ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
จัดทำทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเน่ือง และเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้ 
(4) บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม โดยมีรายการอย่าง
น้อยตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรับรองการขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าว เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการใน
ต่างประเทศซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตามเลขท่ีบัญชีท่ีผู้
ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในคำขอใช้บริการกองทุน 
นอกจากน้ี บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานในการตรวจสอบการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน และจัดให้มีระบบงานในการขายคืนหน่วยลงทุน 
รวมถึงจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีขายคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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 การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน : ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไร
ก็ดี ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพ่ือขอมติได้ เน่ืองจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหน่ึงของผู้ถือหน่วยของกองทุนปลายทางในส่วน
ท่ีเหลือ  
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คำเตือน / ข้อแนะนำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำเตือนหรือคำแนะนำตามประกาศอื่น 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพ่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการ
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังน้ีผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการลงทุน
เพ่ือบริษัทจัดการได้ท่ีทางเว็บไซต์  www.scbam.com 

  กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังน้ันบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity ท้ังน้ี ผลการดำเนินงานของกองทุน
เปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด 

 ในกรณีท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเม่ือมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความเหมาะสม
ของการลงทุนโดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง      

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
 กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังน้ัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อันเกิดจากนโยบายการลงทุนท่ีเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของท้ังกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี www.scbam.com 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ท่ี
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพ่ือท่ีบริษัทจัดการจะสามารถ
กำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้  

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติด
ประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการ
ทราบข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุน เป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 ในกรณีท่ีผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมท่ีได้รับอนุมัติจากสำนักงานและท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการ
กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

หนังสือช้ีชวนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที ่14 กรกฎาคม 2565 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
รายละเอียดโครงการจัดการ 
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1. ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity 

ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  SCB Global Value Equity 

ช่ือย่อโครงการ :  SCBGVALUE 

ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  

ประเภทการขาย :  ขายหลายครั้ง 

การกำหนดอายุโครงการ :  ไม่กำหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :  

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีได้รับอนุมัติส้ินสุดลง โดยจะไม่นำกอง
ทรัพย์สินไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังกล่าวโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสำคัญในกรณีดังต่อไปนี้  

(1) กองทุนรวมมีจำนวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน  

(2) กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเน่ืองจากปัจจัยอื่นใดท่ี
ทำให้ผลตอบแทนของตราสารท่ีกองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

(3) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเก่ียวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ  

(4) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในและ/หรือต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/
หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนท่ีไม่เป็นไปตามท่ีบริษัทจัดการคาดหวัง  

(5) ไม่สามารถสรรหาหรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุนได้
โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป 

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

เพื่อระดมเงินออมและเงินลงทุนจากประชาชนท่ัวไป นิติบุคคล และ/หรือสถาบันต่าง ๆ ท่ีมุ่งหวัง
ผลตอบแทนจากการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวท่ี เน้นลงทุนในหุ้นท่ี เป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI World 
Enhanced Value Index 

2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :  ตราสารทุน 

ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

- กองทุนรวมฟีดเดอร์ 

- กองทุนรวมเพื่อการออม 

ช่ือกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF 

ประเทศท่ีกำกับดูแลการเสนอขาย : ไอร์แลนด์ (Ireland) 

เป็นกองทุน UCITS  

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : 

- กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน 
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- กองทุนรวมท่ีให้สิทธิประโยชน์ของประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ 

ประเภทการลงทุนตามความเส่ียงเก่ียวกับต่างประเทศ : กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเส่ียง
ต่างประเทศ  

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ:   

Fund) ได้แก่ กองทุน iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิด
หน่วยลงทุน  (share class) USD (Acc) เป็นกองทุนประเภท  Exchange Traded Fund (ETF) จด
ทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange ประเทศสหราชอาณาจักร Bolsa 
Mexicana De Valores ประเทศเม็กซิโก ตลาดหลักทรัพย์ Borsa Italiana ประเทศอิตาลี  ตลาด
หลักทรัพย์ SIX Swiss Exchange ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตลาดหลักทรัพย์ Deutsche Boerse Xetra 
ประเทศเยอรมัน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ท่ีกองทุนจะลงทุนคือตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange  
กองทุนหลักบริหารโดย BlackRock Asset Management Ireland Limited โดยจะลงทุนในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) 

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนและรายได้จากทรัพย์สินของกองทุนให้
สะท้อนกับผลตอบแทนของ MSCI World Enhanced Value Index โดยคาดว่าจะสะท้อนผลการ
ดำเนินงานของหลักทรัพย์ท่ีเป็นส่วนประกอบของ MSCI World Index หรือตัวแทนหลักทรัพย์ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้วท่ีมีปัจจัยพื้นฐานดี ท้ังนี้ ปัจจัยด้านมูลค่า (Value Factor) พิจารณาจากสามตัวชี้วัดที่
ถ่วงน้ำหนักอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ เปรียบเทียบราคาของตราสารทุนกับประมาณการรายได้ในอนาคต 
ราคาหลักทรัพย์ท่ีสัมพันธ์กับมูลค่าทางบัญชีของบริษัท และมูลค่าของบริษัทท่ีสัมพันธ์กับกระแสเงินสด
จากการดำเนินงาน (รายละเอียดต่าง ๆ ของดัชนีอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตซึ่งข้ึนอยู่กับผู้ให้บริการ
ดั ช นี  ( index provider) ผู้ ล ง ทุ น ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  
https://www.msci.com/documents/10199/174e3915-2087-4c5b-815b-c1b7ea1ccbbf ท้ังนี้ 
ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565) 

กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนท่ีเป็นส่วนประกอบของ MSCI World Enhanced Value Index ซึ่ง
เป็นดัชนีอ้างอิงของกองทุน โดยจะใช้เทคนิคการลงทุนแบบ optimization เพื่อให้ได้ผลตอบแทนท่ี
ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ดังนั้น กองทุนอาจจะไม่ได้ลงทุนในหุ้นท่ีเป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงใน
สัดส่วนเดียวกันกับการถ่วงน้ำหนักในดัชนีอ้างอิง โดยอาจถือหลักทรัพย์บางตัวท่ีไม่ใช่องค์ประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวมีผลการดำเนินงานท่ีคล้ายคลึงกับหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในดัชนีอ้างอิง 
อย่างไรก็ตาม ในบางขณะกองทุนอาจจะถือครององค์ประกอบทั้งหมดของดัชนีอ้างอิง 

กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนท่ีส่งผลให้มี net exposure ท่ี
เกี่ยวข้องกับความเส่ียงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน  

ส่วนท่ีเหลือ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือ
เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือ
ทรัพย์สินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้  

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเส่ียง เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทน
จากการลงทุนได้เพิ่มข้ึน และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมท้ังอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เพื่อป้องกันความเส่ียงจากการลงทุน เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตรา
แลกเปลี่ยน ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ  

กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ
ตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสาร
หน้ีท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมท้ังตราสารทุนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
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หลักทรัพย์ (Unlisted) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขาย
คืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

ท้ังนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจ
ไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ  

1. 30 วันนับแต่วันท่ีจดทะเบียน  

2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม  

3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเน่ืองจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ท้ังนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำ
การ 

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุน
ในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เง่ือนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ท้ังนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับใน
กองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่ลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัท
จัดการเดียวกัน (cascade investment) เกินกว่า 1 ทอด 

การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน : ห้ามมิให้กองทุนต้น
ทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอมติ
ได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหน่วยของกองทุนปลายทางในส่วนท่ี
เหลือ  

อนึ่ง หากในกรณีท่ีการลงทุนในกองทุนหลักนี้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ ของกองทุนหลักนี้ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียม การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่น
ใดที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของ
กองทุนต่างประเทศต่ำกว่าผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของกองทุนอื่น ๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุน
ใกล้เคียงกัน หรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลง จนอาจมี
ผลกระทบต่อกองทุน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ 
หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดตามความเห็นของหน่วยงานท่ีกำกับดูแลกองทุนต่างประเทศ 
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือส่ิงอื่นใดท่ีส่งผลต่อการดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน 
หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน กล่าวคือ ใน
กรณีท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลต่อกองทุนหลัก และ/หรือบริษัทจัดการ หรือในกรณีท่ีมีกองทุนอื่น
ท่ีมีนโยบายใกล้เคียงกัน และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการ
ดำเนินงานโดยรวมของกองทุนหรือเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และเป็น
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวม
ต่างประเทศหรือกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่นได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ยกเลิกกองทุน ท้ังนี้ กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักดังกล่าว หรือกรณีท่ีกองทุนหลักมีการเปลี่ยน
ชื่อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนชื่อกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก รวมถึงเปลี่ยนชื่อ
กองทุนเพื่อให้สอดรับกับสภาวะการตลาดที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตซึ่งการเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุน
ดังกล่าวยังคงสะท้อนนโยบายการลงทุนของกองทุนเช่นเดิม 

อีกทั้ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) รวมถึง
เปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) หรือ
เปลี่ยนแปลงการซื้อขายในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศสหราชอาณาจักร ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะ
คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทำการ
ลงทุนดังกล่าว 
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ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนปลายทางหากปรากฏว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางท่ีกองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยกองทุนปลายทางดังกล่าวเป็นกองทุนต่างประเทศ
ท่ีไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนรวมดัชนีหรือกองทุนรวมอีทีเอฟ  

(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ปลายทางดังกล่าว  

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ
ใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางนั้น  

ในกรณีท่ีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางท่ีกองทุนไปลงทุนลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัท
จัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้  

(1) แจ้งเหตุท่ีกองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลงพร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึง
ประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางท่ีปรากฏเหตุ  

(2) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันท่ีมีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางท่ีปรากฏเหตุ  

(3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ี
ดำเนินการแล้วเสร็จ  

(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนตาม (1) ต่อผู้ท่ีสนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ท่ีสนใจจะ
ลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย  

ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

ในการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ในการพิจารณาดำเนินการครั้งเดียวหรอืหลายครั้งก็ได้ โดยการทยอยโอนย้ายเงินลงทุนอาจส่งผลให้ช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศมากกว่า 1 
กองทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการข้างต้น อย่างไรก็ตามหากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่น
ใดท่ีมีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมได้  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุน
รวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์
ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความ
เส่ียงของการลงทุน (Risk profile) เพิ่มข้ึน ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งข้ึนอยู่กับ
สถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการ
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุน
ดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ข้อมูลทั่วไปของกองทุน iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (กองทุนหลัก)  

(แหล่งที่มาของข้อมูล : หนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก ข้อมูล ณ 15 มีนาคม 2565) 
 

ลักษณะทั่วไปของกองทุน 

นโยบายการลงทุน 
 
  

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนและรายได้จาก
ทรัพย์ สินของกองทุ นให้ สะท้ อนกับผลตอบแทนของ  MSCI World 
Enhanced Value Index โดยคาดว่าจะสะท้อนผลการดำเนินงานของ
หลักทรัพย์ ท่ี เป็น ส่วนประกอบของ MSCI World Index หรือตั วแทน
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หลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วท่ีมีปัจจัยพื้นฐานดี ท้ังนี้ ปัจจัยด้าน
มูลค่า (Value Factor) พิจารณาจากสามตัวชี้วัดท่ีถ่วงน้ำหนักอย่างเท่าเทียม
กัน ได้แก่ เปรียบเทียบราคาของตราสารทุนกับประมาณการรายได้ในอนาคต 
ราคาหลักทรัพย์ท่ีสัมพันธ์กับมูลค่าทางบัญชีของบริษัท และมูลค่าของบริษัท
ท่ีสัมพันธ์กับกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (รายละเอียดต่าง ๆ ของดัชนี
อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตซึ่งข้ึนอยู่กับผู้ให้บริการดัชนี (index provider) 
ผู้ ล ง ทุ น ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  
https://www.msci.com/documents/10199/174e3915-2087-4c5b-
815b-c1b7ea1ccbbf ท้ังนี้ ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 
2565) 

กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนท่ีเป็นส่วนประกอบของ MSCI World 
Enhanced Value Index ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของกองทุน โดยจะใช้เทคนิค
การลงทุนแบบ optimization เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี
อ้างอิง ดังนั้น กองทุนอาจจะไม่ได้ลงทุนในหุ้นท่ีเป็นองค์ประกอบของดัชนี
อ้างอิงในสัดส่วนเดียวกันกับการถ่วงน้ำหนักในดัชนีอ้างอิง โดยอาจถือ
หลักทรัพย์บางตัวท่ีไม่ใช่องค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ซึ่งหลักทรัพย์
ดังกล่าวมีผลการดำเนินงานท่ีคล้ายคลึงกับหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในดัชนีอ้างอิง 
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจจะถือครององค์ประกอบทั้งหมดของดัชนีอ้างอิง 

ตลาดหลักทรพัย์ท่ีจด
ทะเบียนซื้อขาย 

ตลาดหลักทรพัย์ London Stock Exchange ประเทศสหราชอาณาจักร 

วันจัดตั้งกองทุน  3 ตุลาคม 2557 

ISIN Code IE00BP3QZB59 

Bloomberg Ticker IWVL LN 

ดัชนีอ้างอิง (Index) MSCI World Enhanced Value Index 

Index Ticker M1WOEV 

สกุลเงิน USD 

Manager BlackRock Asset Management Ireland Limited 

Investment Adviser  BlackRock Advisors (UK) Limited 

เว็บไซต์ (website) https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/270048/ishares-
msci-world-value-factor-ucits-etf 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก 

Total Expense Ratio  0.30% ต่อปี (ข้อมูล ณ 6 เมษายน 2565) 

การสรุปสาระสำคัญของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนท่ีสำคัญและจัดแปลมาจากหนังสือชี้
ชวนต้นฉบับของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีท่ีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับหนังสือชี้ชวนต้นฉบับ
ให้ถือตามต้นฉบับเป็นเกณฑ์ ท้ังนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ ซึ่งบริษัทจัดการ
เห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุน
หลัก ซึ่งถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน : 

ข้อมูลสิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง 

ผู้รับเอาประกันของหน่วยลงทุนชนิดควบประกันในปัจจุบัน คือ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 
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ผู้ถือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดควบประกันจะได้รับความคุ้มครองประกันชีวิตและสุขภาพของ
บริษัทประกัน ตามท่ีกรมธรรม์กำหนด ดังนี้ 

1.   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเอาประกัน 

•  เป็นบุคคลธรรมดา 

•  เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีอยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดควบประกันโดยถือครองหน่วยลงทุน
ท่ีมีมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือรวมตั้งแต่ 50,000 บาท  ข้ึนไป หรือจำนวนอื่นใดท่ีบริษัทจัดการจะ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะพิจารณามูลค่าเงินลงทุนคงเหลือตามเลขท่ีบัตรประชาชน
ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

มูลค่าเงินลงทุนคงเหลือ = มูลค่าเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า – มูลค่าเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน
ขาย/สับเปลี่ยนออก 

•  ต้องมีอายุระหว่าง 15-65 ปีบริบูรณ์ (หรือเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกำหนด) 

•  เป็นบุคคลที่บริษัทประกันถือว่ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง โดยสิทธิความคุ้มครองจะมีผลเมื่อได้รับการ
อนุมัติ การเอาประกันจากบริษัทประกัน 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผู้มีสิทธิเอาประกันตาม
ความเหมาะสม โดยการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างท่ัวถึงด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว 
โดยอย่างน้อยจะเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

2.   ความคุ้มครอง  

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้มีสิทธิเอาประกัน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับความคุ้มครองนับตั้งแต่วันท่ี
เริ่มความคุ้มครอง หรือนับตั้งแต่วันท่ีได้รับการอนุมัติการเอาประกันจากบริษัทประกัน 

3.   ผู้ถือหน่วยลงทุนจะส้ินสุดความคุ้มครอง ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

•  เมื่อกรมธรรม์ส้ินสุดผลบังคับ 

•  เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนพ้นสภาพการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน 

•  เมื่อผู้ถือหน่วยลงทนุเสียชีวิต 

•  เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีอายุเกินกว่าอายุสูงสุดที่กำหนดไว้ข้างต้น 

•  เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

•  เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเอาประกันตามข้อ 1. 

ท้ังนี้ การส้ินสุดความคุ้มครอง ให้เป็นไปตามเง่ือนไขตามปีกรมธรรม์หรือตามรอบระยะเวลาที่บริษัท
ประกันกำหนด 

4.   ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิเอาประกันจะได้รับความคุ้มครองด้านประกันชีวิตและสุขภาพ โดยมี
รายละเอียดเง่ือนไขและความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยกำหนด 

5.   ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล ท่ีอยู่ ข้อมูลด้าน
สุขภาพ ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือข้อมูลอื่นใดท่ีเป็นตามที่บริษัทประกันกำหนด ท้ังนี้ หากบริษัทจัดการ
ไม่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการได้รับความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพดังกล่าว 

สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้รับตามกรมธรรม์ดังกล่าว บริษัทจัดการได้จัดให้เพื่อความ
คุ้มครองผู้ถือหน่วยลงทุนและเพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสุขภาพ 
โดยเบ้ียประกันท่ีได้รับความคุ้มครองจะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาสิทธิประโยชน์ด้านการประกันชีวิตและสุขภาพทุก ๆ ปี หรือระยะเวลาอื่น
ใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร หากบริษัทจัดการเห็นว่าสิทธิประโยชน์ด้านการประกันชีวิตและสุขภาพ
จะไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ลงทุนโดยรวม หรือมีผลกระทบต่อกองทุนรวมในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
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สิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเง่ือนไขของสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง เง่ือนไข
กรมธรรม์ บริษัทประกัน หรือเงื่อนไขอื่นใด ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายกำหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิ
ประโยชน์ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ หรือยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างท่ัวถึงด้วยวิธีการที่
เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะเผยแพร่ข้อมูล
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

เง่ือนไขการเริ่มรับความคุ้มครอง 

•    การเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดควบประกันครั้งแรก หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคุณสมบัติได้รับสิทธิ
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ถึง 50 ราย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเลื่อนรอบความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพ หรือปฏิเสธการให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพ 
และหากภายหลังเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดควบประกันครั้งแรก มีผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคุณสมบัติได้รับ
สิทธิความคุ้มครองตามกรมธรรม์เพิ่มข้ึนจนถึง 50 ราย ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวก็จะได้รับสิทธิการ
คุ้มครองตามเงื่อนไขท่ีกำหนด 

•    การเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดควบประกันครั้งแรก หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคุณสมบัติได้รบัสิทธิ
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ครบ 50 ราย และต่อมาภายหลังการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดควบ
ประกันครั้งแรก มีผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคุณสมบัติได้รับสิทธิความคุ้มครองตามกรมธรรม์ลดลงต่ำกว่า 50 
ราย ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมยังคงได้รับสิทธิคุ้มครองตามเงื่อนไขท่ีกำหนด 

วันท่ีกรมธรรม์มีผลบังคับ หมายถึง ตั้งแต่วันท่ี 1 ของเดือนถัดไปนับจากวันเปิดให้บริการชนิดหน่วยลงทุน
ควบประกันครั้งแรก (หรือวันท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์) 

วันท่ีเริ่มความคุ้มครอง หมายถึง วันท่ีกรมธรรม์มีผลบังคับหรือวันท่ีบริษัทประกันอนุมัติให้ความคุ้มครอง 
หรือ เปลี่ยนแปลงแผนความคุ้มครองให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาความคุ้มครอง หมายถึง วันท่ีเริ่มความคุ้มครอง ถึงวันส้ินสุดความคุ้มครอง ซึ่งจะไม่เกินวันท่ี
กรมธรรม์ยังให้ความคุ้มครองอยู่ 

เง่ือนไขวันเริ่มคุ้มครอง 

•  กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซื้อภายในวันท่ี 25 ก่อนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้น ๆ วันได้รับสิทธิ
คุ้มครอง คือ วันท่ี 1 ของเดือนถัดจากเดือนท่ีลงทุน 

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงวันท่ีเริ่มความคุ้มครอง โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างท่ัวถึงด้วยวิธีการที่
เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะเผยแพร่ข้อมูล
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เว้น
แต่กรณีท่ีเกิดจากปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวโดยทันที 

3. ข้อมูลท่ีเก่ียวกับจำนวนเงินทุนโครงการ 

จำนวนเงินทุนโครงการเร่ิมต้น : 3,000,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี 

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุน
มากกว่าจำนวนเงินทุน : เป็นจำนวนร้อยละ 15.00 ของจำนวนเงินทุนโครงการ 

มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท 

จำนวนหน่วยลงทุนเร่ิมต้น : 300,000,000 หน่วย  

ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท  
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รายละเอียดเพิ่มเติม :  

1) หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่
ไม่เต็มจำนวนท่ีเพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อน
ครบกำหนดส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า  

2) ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท (บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) บวกค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี))  

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนได้ และ/หรือบริษัทจัดการอาจยุติหรือปิด
เสนอการขายหน่วยลงทุนครั้งแรกก่อนส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนได้ รวมถึงในกรณีท่ีกองทุน
ระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ไม่เพียงพอต่อการลงทุนในและ/หรือต่างประเทศได้ 
หรือด้วยเหตุอื่นใดท่ีกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ท้ังนี้ข้ึนกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดย
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อ/ส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ/ส่ังซื้อหน่วยลงทุนต่อไปและจะแจ้ง
ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันยุติการเสนอขายหน่วยลงทุน 
หรือวันยกเลิกการจัดตั้งกองทุนแล้วแต่กรณี 

4. การบริหารจัดการกองทุน 

การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน  

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) :  

- ท่ีมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเส่ียง (Non-Hedging)  

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน  

วิธีการในการคำนวน Global Exposure limit : Commitment approach  

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ :  
100.00 

- การลดความเส่ียง (Hedging) 

การลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน  

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

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน  

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) 

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  

- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน 

- ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

- สิทธิท่ีจะได้รับเงินปันผล 

- สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF) 

รายการ class of unit :  

1. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(A) 

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดสะสมมลูค่า 

คำอธิบาย : 
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เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total 
return) 

2. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(R) 

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 

คำอธิบาย : 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดย
กองทุนมุ่งหวังที่จะให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

3. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(D) 

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดจ่ายเงินปันผล 

คำอธิบาย : 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล 

4. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(P) 

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 

คำอธิบาย : 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล สถาบันท่ีบริษัทจัดการกำหนดท่ี
ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบ้ืองต้นบริษัทจัดการกำหนด
ให้บริการเฉพาะผู้ลงทุนท่ีเป็นกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่าน้ัน 

5. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(E) 

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

คำอธิบาย : 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น SCBAM Fund Click เป็นต้น 
และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดท่ีบริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม 

6. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(SSF) 

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดเพื่อการออม 

คำอธิบาย : 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุน
ในชนิดหน่วยลงทุนน้ีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ท้ังนี้ ผู้ลงทุนต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการ
ประกาศกำหนด 

7. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(SSFE) 

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

คำอธิบาย : 
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เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุน
ในชนิดหน่วยลงทุนน้ีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและเป็นผู้ลงทุนท่ีทำ
รายการผ่ านช่ องท างอิ เล็ กท รอนิ ก ส์  เช่ น  SCBAM Fund Click เป็ นต้ น  และช่ องทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดท่ีบริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม 

8. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(IN) 

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไมเ่ป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดควบประกัน 

คำอธิบาย : 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกัน 

6. การจ่ายเงินปันผล :  

ช่ือย่อ นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

1. SCBGVALUE(A) ไม่จ่าย 

2. SCBGVALUE(R) ไม่จ่าย 

3. SCBGVALUE(D) จ่าย 

4. SCBGVALUE(P) ไม่จ่าย 

5. SCBGVALUE(E) ไม่จ่าย 

6. SCBGVALUE(SSF) จ่าย 

7. SCBGVALUE(SSFE) จ่าย 

8. SCBGVALUE(IN) ไม่จ่าย 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง  

สำหรับชนิดจ่ายเงินปันผล พิจารณาจากผลการดำเนินงานส้ินสุดตามช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 
จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีจะจ่ายเงินปันผลแล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปัน
ผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจ่ายเงินปัน
ผลนั้น โดยจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด และตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  

สำหรับชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จะจ่ายเงินปันผลได้เมื่อ
กองทุนมีกำไรสะสม และจะไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจ่ายเงิน
ปันผลน้ัน  

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในแต่ละครั้ง จะเลือกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้  

(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบ้ียรับท่ีได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม  
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีจะจ่ายเงินปัน
ผลนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปัน
ผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกำหนดโดยสมาคม นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย และตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity 

11 

กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวม ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติ ดังนี้  

1. ประกาศข้ึนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นใดท่ีผู้ลงทุนท่ัวไปสามารถทราบได้ 

2. แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
ท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีอาจจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีท่ีต่างกันสำหรับหน่วยลงทุน
ท่ีขายในช่วงระยะเวลาท่ีต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด 
นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ัน  

7. การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

รายการ class of unit :  

1. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(A) 

มูลค่าขั้นตํ่าของการรับซ้ือคืน : 1,000.00 บาท  

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซ้ือคืน : ไม่กำหนด 

2. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(R) 

มูลค่าขั้นตํ่าของการรับซ้ือคืน : 1,000.00 บาท  

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซ้ือคืน : ไม่กำหนด 

3. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(D) 

มูลค่าขั้นตํ่าของการรับซ้ือคืน : 1,000.00 บาท  

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซ้ือคืน : ไม่กำหนด 

4. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(P) 

มูลค่าขั้นตํ่าของการรับซ้ือคืน : 1 บาท  

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซ้ือคืน : ไม่กำหนด 

5. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(E) 

มูลค่าขั้นตํ่าของการรับซ้ือคืน : 1 บาท  

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซ้ือคืน : ไม่กำหนด 

6. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(SSF) 

มูลค่าขั้นตํ่าของการรับซ้ือคืน : ไม่กำหนด 

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซ้ือคืน : ไม่กำหนด 

7. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(SSFE) 

มูลค่าขั้นตํ่าของการรับซ้ือคืน : ไม่กำหนด 

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซ้ือคืน : ไม่กำหนด 

8. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(IN) 
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มูลค่าขั้นตํ่าของการรับซ้ือคืน : 1,000.00 บาท  

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซ้ือคืน : ไม่กำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

- ในกรณีส่ังขายคืนเป็นจำนวนหน่วยเมื่อคิดเป็นจำนวนเงินแล้วต้องเป็นไปตามมูลค่าข้ันต่ำของการส่ังขาย
คืนด้วย 

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

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าข้ันต่ำของการรับซื้อคืนน้อยกว่าท่ีระบุไว้ข้างต้นได้ 
เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ 

- ในกรณีท่ีจำนวนหน่วยลงทุนท่ีส่ังขายคืนหรือจำนวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืน
หน่วยลงทุนในคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนน้ันมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ี
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน  

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำ
กว่าท่ีบริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมด
ในรายการดังกล่าว 

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

- การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวม
วันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา  

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

วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 

- แบบอัตโนมัติ 

ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน :  

ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นชนิดควบประกัน ทุกวันท่ี 25 ของทุกเดือน (หากตรงกับวันหยุด
ทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป)  
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การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  

เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

1. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 

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

2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน  

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำส่ังขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีท่ีกำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุใดเหตุหน่ึง
ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

(ข) มีเหตุท่ีทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกำหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกลา่วอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  

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

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

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

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วย
วิธีการใดๆ โดยพลัน  

(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของ
การเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูล
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยพลัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้  

(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามลำดับวันท่ีส่งคำส่ังขายคืนก่อนหลัง  

3. เง่ือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถนำ
หน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ 

3.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่
ว่ากรณีใดทั้งส้ิน และไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน 

เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง : (11) 3000 ตัวอักษร 
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- การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามส่ัง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราว/ถาวรตามท่ีบริษัท
จัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้
สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ  

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

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด : 

1. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(A) 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 3.21 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมที่
มีฐานในการคำนวณจากมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

2. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(R) 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 3.21 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมที่
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

3. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(D) 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 3.21 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมที่
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

4. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(P) 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.14 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมที่
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

5. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(E) 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 3.21 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมที่
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

6. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(SSF) 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 3.21 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ี
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

7. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(SSFE) 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.14 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมที่
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

8. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(IN) 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 4.28 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมที่
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี 

1. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(A) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.68 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคำนวณ
จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

2. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(R) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.68 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคำนวณ
จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

3. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(D) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.68 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคำนวณ
จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

4. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(P) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.61 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคำนวณ
จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

5. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(E) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.68 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคำนวณ
จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

6. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(SSF) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.68 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพยสิ์นรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคำนวณ
จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

7. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(SSFE) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.61 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคำนวณ
จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

8. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(IN) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.68 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคำนวณ
จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี 

1. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(A) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐาน
ในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

2. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(R) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐาน
ในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

3. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(D) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐาน
ในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

4. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(P) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐาน
ในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

5. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(E) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐาน
ในการคำนวณจากมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

6. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(SSF) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐาน
ในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

7. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(SSFE) 
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ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐาน
ในการคำนวณจากมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

8. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(IN) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐาน
ในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 

1. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(A) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 
ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมที่
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

2. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(R) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 
ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมที่
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

3. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(D) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 
ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมที่
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

4. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(P) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 
ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมที่
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

5. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(E) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 
ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมที่
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

6. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(SSF) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 
ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมที่
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

7. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(SSFE) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 
ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
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ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมที่
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

8. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(IN) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 
ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมที่
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไมม่ี 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.75 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วย
หนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ี
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม) : 

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  

ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุน
ปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 
100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้านบาท 
ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และเรียกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุน
ปลายทางกำหนด เป็นต้น  

ในกรณีท่ีกองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเน่ืองจาก
การท่ีกองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนั้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

สำหรับทุกชนิดหน่วยลงทุน (ยกเว้นชนิดควบประกัน) ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไม่เกินร้อย
ละ 2.68 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานใน
การคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดควบประกัน ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.75 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการ
คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมจะต้องไม่เกิน
ค่าธรรมเนียมรวมของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมตามจำนวน
ท่ีจ่ายจริง ท้ังนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.27 ของจำนวนเงินทุนของโครงการและในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน ภายในระยะเวลา 1 ปี เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าอบรมเผยแพร่ความรู้ และ
สัมมนาแนะนำกองทุนรวม  

(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตรวจสอบทรัพย์สิน
ในประเทศ และต่างประเทศ  
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(3) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่ง หนังสือชี้ชวนรายละเอียดโครงการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม รวมถึงเอกสารประกอบการขายอื่น ๆ  

(4) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าหลักทรัพย์ของแต่
ละสกุลเงิน (ถ้ามี)  

(5) ค่าจัดทำและ/หรือจัดส่งรายงาน ข่าวสาร ข้อมูลใดๆแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนรวมโดยตรง หนังสือบอกกล่าวประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน 
ตลอดจนข่าวสาร ข้อมูลที่บริษัทจัดการมีหน้าท่ีจัดทำ และ/หรือจัดส่งตามที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนด 

(6) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบส่ังซื้อหน่วยลงทุน ใบส่ังขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันการ
ซื้อและขายหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม  

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และนำเงินเข้าบัญชีสำหรับ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

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

(9) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องในการจัดตั้งและ/หรือจัดการกองทุนท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ 
และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมคำขอจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมใน
การจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องจากการลงทุน ค่า
ไปรษณียากร ค่าแปลเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการลงทุน ค่าอากรแสตมป์ต่างๆ ค่าดำเนินงานอื่นๆ เป็นต้น 

(10) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใดๆของกองทุนรวมท้ัง
ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอ่ืนแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ เช่น ค่าท่ี
ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสืบทรัพย์และ/หรือบังคับคดี ค่าใช้จ่าย
ในด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับทางราชการ เป็นต้น  

(11) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) 
ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าท่ีหรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อได้รับคำสั่งจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(12) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอ
มติผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 

(13) ค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือ กฎหมายกำหนด  

(14) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม 

(15) ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี) ท่ีปรึกษาการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี)  

(16) ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
การจัดหา ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ 
ของกองทุนท่ีนอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี”  

(17) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade)  

(18) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมท่ีเกิดข้ึนในช่วงการชำระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น 
ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุนรวม เป็นต้น  

(19) ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการสัมมนาแนะนำ
กองทุน ซึ่งเกิดข้ึนภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนท่ีเรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนท่ีจ่ายจริง โดยในทาง
บัญชีบริษัทจัดการจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉล่ียเท่ากันทุกวันภายในระยะเวลา 1 ปี นับจาก
วันท่ีบันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าว ท้ังนี้ จำนวนเงินท่ีตัดจ่ายจะต้องไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 0.27 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) 
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ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคำนวณ
จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยค่าใช้จ่ายส่วนท่ี
เกินอัตราที่กำหนดถือเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของบริษัทจดัการ  

(20) ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ท่ีซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นๆตามท่ีกองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อส่ังซื้อหรือส่ังขายหลักทรัพย์และ
ค่าธรรมเนียมการทำรายการในต่างประเทศ  

(21) ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆตามท่ีจ่ายจริงรวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทุน
สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น  

(22) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ท่ีทาง 
ผู้ให้บริการและ/หรือผู้พัฒนาดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ดังกล่าว เรียกเก็บจากการใช้บริการ ตามที่
จ่ายจริง  

(23) สำหรับหน่วยลงทุนชนิดควบประกันค่าใช้จ่ายในการชำระเบ้ียประกันรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุน
รวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุรวม 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม  

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย” รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการได้ ท้ังนี้ ข้ึนกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

8.3 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 

1. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(A) 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย 

2. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(R) 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย 

3. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(D) 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย 

4. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(P) 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย 

5. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(E) 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย 
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6. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(SSF) 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย 

7. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(SSFE) 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย 

8. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(IN) 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย 

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) 

1. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(A) 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย 

2. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(R) 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย 

3. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(D) 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการซ้ือคนืหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย 

4. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(P) 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย 

5. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(E) 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย 

6. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(SSF) 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย 

7. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(SSFE) 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย 

8. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(IN) 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย 
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ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) 

1. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(A) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ท้ังจาก
กองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซื้อขาย 

2. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(R) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ท้ังจาก
กองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซื้อขาย 

3. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(D) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ท้ังจาก
กองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซื้อขาย 

4. ช่ือยอ่ : SCBGVALUE(P) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ท้ังจาก
กองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซื้อขาย 

5. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(E) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ท้ังจาก
กองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซื้อขาย 
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6. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(SSF) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ท้ังจาก
กองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซื้อขาย 

7. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(SSFE) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ท้ังจาก
กองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซื้อขาย 

8. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(IN) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ท้ังจาก
กองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซื้อขาย 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) 

1. ช่ือยอ่ : SCBGVALUE(A) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ท้ังกรณี
สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซื้อขาย 

2. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(R) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ท้ังกรณี
สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซื้อขาย 
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3. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(D) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ท้ังกรณี
สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซื้อขาย 

4. ช่ือย่อ : SCGVALUE(P) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ท้ังกรณี
สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซื้อขาย 

5. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(E) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ท้ังกรณี
สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซื้อขาย 

6. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(SSF) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ท้ังกรณี
สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซื้อขาย 

7. ช่ือย่อ : SCGVALUE(SSFE) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ท้ังกรณี
สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซื้อขาย 

8. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(IN) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ท้ังกรณี
สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น 
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ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซื้อขาย 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี 

ค่าธรรมเนียม : 10 บาท 

ต่อหน่วยลงทุน : 1,000 หน่วย 

หรือเศษของ : 1,000 หน่วย 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี 

ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมอื่น : มี 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : เช่น ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์, ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น 

ในอัตราไม่เกินร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน : 

ตามท่ีจ่ายจริง 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) : 

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

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเง่ือนไขการเรียก
เก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

บริษัทจัดการอาจยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิตที่เสนอขาย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันชีวิตอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนหรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดรวมถึงสงวนสิทธิในการพิจารณาเง่ือนไขการเรียกเก็บหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนท่ีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง
ซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนใน
กองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจาก
เงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่าน้ัน โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น 

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
โดยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการ
เปลี่ยนแปลง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)  

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

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
กลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บ
หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
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ประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
โดยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอยา่งน้อย 1 วันก่อนการ
เปลี่ยนแปลง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)  

สำหรับชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมของ
บริษัทจัดการอื่นเป็นเงินสดแยกต่างหากจากจำนวนเงินลงทุนท่ีผู้ ถือหน่วยต้องการโอนออก โดย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนจะคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการเอง และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมของบรษัิทจัดการอื่นในอัตราที่
ไม่เท่ากัน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

3. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อาจเป็นอัตราที่นายทะเบียนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ 
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันท่ียื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน  

4. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน จะเรียกเก็บในกรณีท่ีขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ท่ีอยู่ 
การออกใบหน่วยลงทุน การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงกรณี
หายและอื่น ๆ ท่ีเกิดข้ึนจริง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน  

5. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

5.1 ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

- ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ เมื่อส่ังซื้อหรือส่ังขายหน่วยลงทุน  

(1) กรณีส่ังซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้อัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน  

(2) กรณีส่ังขายหน่วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้อัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน  

- ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(1) กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคำนวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  

(2) กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคำนวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า  

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

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

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

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย” รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการได้ ทั้งนี้ ข้ึนกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม  

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

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับกองทุนตามหัวข้อรายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียก
เก็บจากกองทุนรวม) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ข้อ (1) – (23) จะเรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัท
จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายท้ังจำนวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตาม
ระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายน้ัน และบริษัทจัดการอาจพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผลเพื่อทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเป็นรายวัน และจะปรับปรุงรายการดังกล่าวทันทีท่ี
ได้รับหลักฐานอย่างแน่ชัด ท้ังนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งบริษัท
จัดการจะเปิดเผยฐานการคำนวณอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับข้อมูลสำคัญท่ีผู้ลงทุนควรทราบและ
ในรายงานรอบประจำปี  

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตาม
หลักการบัญชี และตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด  

กรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนท่ีบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนจากผู้ซื้อหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมท่ีไปลงทุนในลักษณะที่ซ้ำซ้อนกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ของกองทุนรวมอื่น  

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

8.5 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดำเนินการของบริษัทจัดการ 

1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  

    1.1 ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ  

        1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อน
การเรียกเก็บเพิ่มข้ึน 
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การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดำเนินการของบริษัทจัดการ 

        1.1.2 เกินอัตราที่ ระบุไว้ในโครงการ1  
(มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่า
สามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้) 
 

 

              1.1.2.1 กรณีเกิน >5% ของอัตราที่
ระบุไว้ในโครงการ 

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

              1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตรา
ท่ีระบุไว้ในโครงการ 

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

    1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ3 เพื่อแก้ไขโครงการ 
2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  
    2.1 ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่

วันท่ีมีการเรียกเก็บลดลง 
    2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือ

ว่ าส ำ นั ก งานคณ ะก รรมการ  ก .ล .ต . เห็ น ชอบ 
การแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว 

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

9. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

1. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(A) 

เคร่ืองมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

- ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee 
บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือ
ระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมอืบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลีย่นแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 
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- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing   

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม  
5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน  
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ี
บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม  
5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – 
ADL แตส่ามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 
4. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และ
ข้อจำกัดในขณะน้ัน 
 
การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ท่ีแตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้   
2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อ
ขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ท้ังหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) 
และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 
ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
 
 
 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity 

30 

ข้อสงวนสิทธิ 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของ
หน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการน้ัน  
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ท่ีเก็บจริง ได้ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือ
หน่วยลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ 
swing pricing ในวันทำการน้ัน ท้ังนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการ
ดำเนินการใด ๆ ท่ีได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing 
pricing ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วน
ของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บ
ไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น 
การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่ง
จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือ
หน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

กองทุนรวม  feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing 
pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการ
ซื้อขายทรัพย์สิของกองทุนรวม (swing pricing) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

- ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบาย
และแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทาง
ปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น 
ท้ังนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่  

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 
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4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม  

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ี
บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน 
โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

1)  มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม  

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้
ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 

4. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และ
ข้อจำกัดในขณะน้ัน 

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้ 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซ้ือขายใดที่
สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของ
กองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วย
มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

(1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนออก  

(2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนออก 

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับท่ีต่างกัน  

4. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ท่ีเรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม
การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ถือหน่วยท่ียังคง
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ลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่าง
ใด 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของ
หน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือ
หน่วยลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs 
ในวันทำการน้ัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ท่ีได้
ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียก
เก็บเงินได้และรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุน  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ท่ีทำรายการซื้อ
หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ท่ีบริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิท่ีจะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิท่ีจะมี
ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางท่ี
บริษัทจัดการจะกำหนดได้ 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน
อัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและ
ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น 
การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่ง
จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือ
หน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัท
จัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซื้อ
ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต.และหรอืสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

-  การกำหนดเง่ือนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวม  feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice 
period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 
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รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศสามารถกำหนดเง่ือนไขระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วย
ลงทุน (notice period) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด 
และ/หรือ เมื่อบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ท่ีไมป่กติด้วย Gate threshold  ใน
กรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือ
มากกว่า Gate threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการ
เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันท่ี
ใช้ Redemption Gate  

สำหรับคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำ
รายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำส่ังรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน 

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด  Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้ง
แตกต่างกันได้  แต่  Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ข้ันต่ำ และ gate 
period จะไม่มากกว่าระดับเพดานท่ีระบุไว้ในโครงการ 

5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate 
ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนมี
สภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้ 

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า  
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7. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 

8. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และ
ข้อจำกัดในขณะน้ัน 

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. Redemption Gate ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้   

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือ
ประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ท่ี
ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่
สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ 

5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ท่ีกำหนดไว้  

6) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ข้ันต่ำท่ี ระบุในโครงการ ท้ั งนี้  
รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 
Redemption Gate ท่ีประกาศใช้  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption 
Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน 
Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วน
ท่ีเหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดที่ค้างอยู่ในรายการ 
และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถูกยกเลิกคำส่ังโดยไม่ชักช้า  

4. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของ
หน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการน้ัน  

5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนท่ีรอ
การจัดสรรใหม่ อาจเกิดกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนลดต่ำลง จนทำให้เงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ใน
กองทุนต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือข้ันต่ำของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูก
ขายคืนออกมาด้วย 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการ
กำหนด Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังนี้   

- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดต่ำลงกว่ามูลค่าข้ันต่ำ
การซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน
ปลายทางได้ 

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนท่ีเสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางท่ีถูก 
Redemption Gate อาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าข้ันต่ำการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 
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หรืออาจถูกเลื่อนไปจนสิ้นสุดช่วงเวลา IPO ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนใน
กองทุนปลายทางได้ 

- ในกรณีท่ีเป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนท่ีจัดสรรใหม่อาจไม่
สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิก
รายการหรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือ
ออกเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้   

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนท่ี
เหลือได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าข้ันต่ำในการส่ังซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำน้อยกว่าท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพื่อรองรับการกำหนด
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption 
gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศสามารถกำหนดข้อจำกัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) 
ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

- การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือ
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วันทำการ 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
พิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุด
รับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน  (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใด
ดังต่อไปน้ี ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้ 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำ
อย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 

(1) การกระทำท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
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(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจ
ตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุน
รวมภายใต้การจัดการของตนอันเน่ืองมาจาก การท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถ
ดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่าย
หลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้
ไม่เกิน 3 วันทำการ 

2. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(R) 

เคร่ืองมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

- ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee 
บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือ
ระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมอืบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลีย่นแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 
 

- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing   

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม  
5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน  
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ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ี
บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม  
5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – 
ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 
4. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และ
ข้อจำกัดในขณะน้ัน 
 
การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ท่ีแตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้   
2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อ
ขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ท้ังหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) 
และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 
ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
 
ข้อสงวนสิทธิ 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของ
หน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการน้ัน  
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ท่ีเก็บจริง ได้ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือ
หน่วยลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ 
swing pricing ในวันทำการน้ัน ท้ังนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการ
ดำเนินการใด ๆ ท่ีได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing 
pricing ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วน
ของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บ
ไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น 
การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่ง
จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือ
หน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

กองทุนรวม  feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing 
pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 
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รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการ
ซื้อขายทรัพย์สิของกองทุนรวม (swing pricing) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

- ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบาย
และแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทาง
ปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น 
ท้ังนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่  

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม  

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ี
บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน 
โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

1)  มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม  

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 
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ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้
ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 

4. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และ
ข้อจำกัดในขณะน้ัน 

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้ 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซ้ือขายใดที่
สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของ
กองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วย
มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

(1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนออก  

(2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนออก 

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับท่ีต่างกัน  

4. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ท่ีเรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม
การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ถือหน่วยท่ียังคง
ลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่าง
ใด 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของ
หน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือ
หน่วยลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs 
ในวันทำการน้ัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ท่ีได้
ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียก
เก็บเงินได้และรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุน  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ท่ีทำรายการซื้อ
หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ท่ีบริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิท่ีจะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิท่ีจะมี
ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วย
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ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางท่ี
บริษัทจัดการจะกำหนดได้ 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน
อัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและ
ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น 
การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่ง
จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือ
หน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัท
จัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซื้อ
ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

-  การกำหนดเง่ือนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวม  feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice 
period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศสามารถกำหนดเง่ือนไขระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วย
ลงทุน (notice period) ได้ (ถ้ามี)  

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ 
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ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด 
และ/หรือ เมื่อบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate threshold  ใน
กรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือ
มากกว่า Gate threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการ
เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันท่ี
ใช้ Redemption Gate  

สำหรับคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำ
รายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำส่ังรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน 

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด  Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้ง
แตกต่างกันได้  แต่  Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ข้ันต่ำ และ gate 
period จะไม่มากกว่าระดับเพดานท่ีระบุไว้ในโครงการ 

5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate 
ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนมี
สภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้ 

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า  

7. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 

8. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และ
ข้อจำกัดในขณะน้ัน 

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. Redemption Gate ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้   

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือ
ประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ท่ี
ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่
สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ 

5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ท่ีกำหนดไว้  
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6) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ข้ันต่ำท่ี ระบุในโครงการ ท้ั งนี้  
รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 
Redemption Gate ท่ีประกาศใช้  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption 
Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน 
Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วน
ท่ีเหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดที่ค้างอยู่ในรายการ 
และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถูกยกเลิกคำส่ังโดยไม่ชักช้า  

4. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของ
หน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการน้ัน  

5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนท่ีรอ
การจัดสรรใหม่ อาจเกิดกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนลดต่ำลง จนทำให้เงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ใน
กองทุนต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือข้ันต่ำของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูก
ขายคืนออกมาด้วย 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการ
กำหนด Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังนี้   

- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดต่ำลงกว่ามูลค่าข้ันต่ำ
การซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน
ปลายทางได้ 

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนท่ีเสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางท่ีถูก 
Redemption Gate อาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าข้ันต่ำการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 
หรืออาจถูกเลื่อนไปจนสิ้นสุดช่วงเวลา IPO ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนใน
กองทุนปลายทางได้ 

- ในกรณีท่ีเป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนท่ีจัดสรรใหม่อาจไม่
สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิก
รายการหรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือ
ออกเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้   

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนท่ี
เหลือได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าข้ันต่ำในการส่ังซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำน้อยกว่าท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพื่อรองรับการกำหนด
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption 
gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศสามารถกำหนดข้อจำกัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) 
ได้ (ถ้ามี) 
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ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

- การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือ
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วันทำการ 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
พิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุด
รับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน  (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใด
ดังต่อไปน้ี ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้ 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำ
อย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 

(1) การกระทำท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจ
ตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุน
รวมภายใต้การจัดการของตนอันเน่ืองมาจาก การท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถ
ดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่าย
หลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้
ไม่เกิน 3 วันทำการ 

3. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(D) 

เคร่ืองมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

- ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee 
บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity 

44 

กองทุนต่างประเทศสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือ
ระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมอืบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลีย่นแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 
 

- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing   

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม  
5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน  
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ี
บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม  
5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – 
ADL แตส่ามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 
4. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และ
ข้อจำกัดในขณะน้ัน 
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การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ท่ีแตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้   
2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อ
ขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ท้ังหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) 
และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 
ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
 
ข้อสงวนสิทธิ 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของ
หน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการน้ัน  
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ท่ีเก็บจริง ได้ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือ
หน่วยลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ 
swing pricing ในวันทำการน้ัน ท้ังนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการ
ดำเนินการใด ๆ ท่ีได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing 
pricing ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วน
ของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บ
ไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น 
การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่ง
จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือ
หน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

กองทุนรวม  feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing 
pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการ
ซื้อขายทรัพย์สิของกองทุนรวม (swing pricing) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

- ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบาย
และแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทาง
ปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น 
ท้ังนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่  

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม  

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ี
บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน 
โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

1)  มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม  

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้
ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 

4. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และ
ข้อจำกัดในขณะน้ัน 

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้ 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซ้ือขายใดที่
สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของ
กองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วย
มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
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3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

(1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนออก  

(2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนออก 

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับท่ีต่างกนั  

4. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ท่ีเรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม
การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ถือหน่วยท่ียังคง
ลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่าง
ใด 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของ
หน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือ
หน่วยลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs 
ในวันทำการน้ัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ท่ีได้
ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียก
เก็บเงินได้และรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุน  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ท่ีทำรายการซื้อ
หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ท่ีบริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิท่ีจะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิท่ีจะมี
ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางท่ี
บริษัทจัดการจะกำหนดได้ 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน
อัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและ
ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น 
การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่ง
จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือ
หน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัท
จัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซื้อ
ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
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หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

-  การกำหนดเง่ือนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวม  feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice 
period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศสามารถกำหนดเง่ือนไขระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วย
ลงทุน (notice period) ได้ (ถ้ามี)  

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด 
และ/หรือ เมื่อบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate threshold  ใน
กรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือ
มากกว่า Gate threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการ
เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันท่ี
ใช้ Redemption Gate  

สำหรับคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำ
รายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity 

49 

ออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำส่ังรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน 

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด  Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้ง
แตกต่างกันได้  แต่  Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ข้ันต่ำ และ gate 
period จะไม่มากกว่าระดับเพดานท่ีระบุไว้ในโครงการ 

5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate 
ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนมี
สภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้ 

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า  

7. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 

8. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และ
ข้อจำกัดในขณะน้ัน 

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. Redemption Gate ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้   

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือ
ประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ท่ี
ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่
สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ 

5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ท่ีกำหนดไว้  

6) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ข้ันต่ำท่ี ระบุในโครงการ ท้ั งนี้  
รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 
Redemption Gate ท่ีประกาศใช้  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption 
Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน 
Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วน
ท่ีเหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดที่ค้างอยู่ในรายการ 
และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถูกยกเลิกคำส่ังโดยไม่ชักช้า  

4. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของ
หน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการน้ัน  
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5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนท่ีรอ
การจัดสรรใหม่ อาจเกิดกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนลดต่ำลง จนทำให้เงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ใน
กองทุนต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือข้ันต่ำของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูก
ขายคืนออกมาด้วย 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการ
กำหนด Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังนี้   

- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดต่ำลงกว่ามูลค่าข้ันต่ำ
การซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน
ปลายทางได้ 

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนท่ีเสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางท่ีถูก 
Redemption Gate อาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าข้ันต่ำการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 
หรืออาจถูกเลื่อนไปจนสิ้นสุดช่วงเวลา IPO ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนใน
กองทุนปลายทางได้ 

- ในกรณีท่ีเป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนท่ีจัดสรรใหม่อาจไม่
สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิก
รายการหรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือ
ออกเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้   

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนท่ี
เหลือได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าข้ันต่ำในการส่ังซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำน้อยกว่าท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพื่อรองรับการกำหนด
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption 
gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศสามารถกำหนดข้อจำกัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) 
ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

- การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือ
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วันทำการ 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
พิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity 

51 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุด
รับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน  (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใด
ดังต่อไปน้ี ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้ 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำ
อย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 

(1) การกระทำท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจ
ตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกบัลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุน
รวมภายใต้การจัดการของตนอันเน่ืองมาจาก การท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถ
ดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่าย
หลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้
ไม่เกิน 3 วันทำการ 

4. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(P) 

เคร่ืองมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

- ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee 
บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือ
ระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมอืบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลีย่นแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 
 

- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
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ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing   

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม  
5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน  
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ี
บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม  
5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – 
ADL แตส่ามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 
4. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และ
ข้อจำกัดในขณะน้ัน 
 
การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ท่ีแตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้   
2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อ
ขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ท้ังหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) 
และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 
ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
 
ข้อสงวนสิทธิ 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของ
หน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการน้ัน  
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ท่ีเก็บจริง ได้ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 
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3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือ
หน่วยลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ 
swing pricing ในวันทำการน้ัน ท้ังนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการ
ดำเนินการใด ๆ ท่ีได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing 
pricing ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วน
ของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บ
ไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น 
การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่ง
จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือ
หน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

กองทุนรวม  feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing 
pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการ
ซื้อขายทรัพย์สิของกองทุนรวม (swing pricing) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

- ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบาย
และแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทาง
ปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น 
ท้ังนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่  

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม  

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 
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ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ี
บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน 
โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

1)  มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม  

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้
ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 

4. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และ
ข้อจำกัดในขณะน้ัน 

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้ 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซ้ือขายใดที่
สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของ
กองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วย
มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

(1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนออก  

(2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนออก 

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับท่ีต่างกัน  

4. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ท่ีเรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม
การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ถือหน่วยท่ียังคง
ลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่าง
ใด 

ข้อสงวนสิทธิ 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity 

55 

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของ
หน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือ
หน่วยลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs 
ในวันทำการน้ัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ท่ีได้
ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียก
เก็บเงินได้และรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุน  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ท่ีทำรายการซื้อ
หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ท่ีบริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิท่ีจะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิท่ีจะมี
ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางท่ี
บริษัทจัดการจะกำหนดได้ 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน
อัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและ
ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น 
การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่ง
จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือ
หน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัท
จัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซื้อ
ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต.และหรอืสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

-  การกำหนดเง่ือนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวม  feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice 
period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศสามารถกำหนดเง่ือนไขระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วย
ลงทุน (notice period) ได้ (ถ้ามี)  
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ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด 
และ/หรือ เมื่อบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate threshold  ใน
กรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือ
มากกว่า Gate threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการ
เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันท่ี
ใช้ Redemption Gate  

สำหรับคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำ
รายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำส่ังรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน 

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด  Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้ง
แตกต่างกันได้  แต่  Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ข้ันต่ำ และ gate 
period จะไม่มากกว่าระดับเพดานท่ีระบุไว้ในโครงการ 

5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate 
ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนมี
สภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้ 

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า  

7. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 
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8. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และ
ข้อจำกัดในขณะน้ัน 

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. Redemption Gate ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้   

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือ
ประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ท่ี
ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่
สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ 

5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ท่ีกำหนดไว้  

6) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ข้ันต่ำท่ี ระบุในโครงการ ท้ั งนี้  
รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 
Redemption Gate ท่ีประกาศใช้  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption 
Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน 
Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วน
ท่ีเหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดที่ค้างอยู่ในรายการ 
และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถูกยกเลิกคำส่ังโดยไม่ชักช้า  

4. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของ
หน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการน้ัน  

5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนท่ีรอ
การจัดสรรใหม่ อาจเกิดกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนลดต่ำลง จนทำให้เงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ใน
กองทุนต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือข้ันต่ำของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูก
ขายคืนออกมาด้วย 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการ
กำหนด Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังนี้   

- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดต่ำลงกว่ามูลค่าข้ันต่ำ
การซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน
ปลายทางได้ 

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนท่ีเสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางท่ีถูก 
Redemption Gate อาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าข้ันต่ำการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 
หรืออาจถูกเลื่อนไปจนสิ้นสุดช่วงเวลา IPO ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนใน
กองทุนปลายทางได้ 
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- ในกรณีท่ีเป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนท่ีจัดสรรใหม่อาจไม่
สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิก
รายการหรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือ
ออกเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้   

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนท่ี
เหลือได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าข้ันต่ำในการส่ังซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำน้อยกว่าท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพื่อรองรับการกำหนด
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption 
gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศสามารถกำหนดข้อจำกัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) 
ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

- การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือ
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วันทำการ 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
พิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพยก์ำหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุด
รับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน  (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใด
ดังต่อไปน้ี ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้ 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำ
อย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 

(1) การกระทำท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจ
ตามกฎหมาย 
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(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุน
รวมภายใต้การจัดการของตนอันเน่ืองมาจาก การท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถ
ดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่าย
หลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้
ไม่เกิน 3 วันทำการ 

5. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(E) 

เคร่ืองมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

- ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee 
บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือ
ระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมอืบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลีย่นแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 
 

- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing   

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม  
5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน  
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ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ี
บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม  
5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – 
ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 
4. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และ
ข้อจำกัดในขณะน้ัน 
 
การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ท่ีแตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้   
2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อ
ขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ท้ังหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) 
และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 
ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
 
ข้อสงวนสิทธิ 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของ
หน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการน้ัน  
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ท่ีเก็บจริง ได้ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือ
หน่วยลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ 
swing pricing ในวันทำการน้ัน ท้ังนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการ
ดำเนินการใด ๆ ท่ีได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing 
pricing ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วน
ของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บ
ไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น 
การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่ง
จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือ
หน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

กองทุนรวม  feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing 
pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 
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รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการ
ซื้อขายทรัพย์สิของกองทุนรวม (swing pricing) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

- ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบาย
และแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทาง
ปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น 
ท้ังนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่  

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม  

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ี
บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน 
โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

1)  มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม  

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 
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ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้
ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 

4. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และ
ข้อจำกัดในขณะน้ัน 

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้ 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซ้ือขายใดที่
สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของ
กองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วย
มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

(1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนออก  

(2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนออก 

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับท่ีต่างกัน  

4. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ท่ีเรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม
การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ถือหน่วยท่ียังคง
ลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่าง
ใด 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของ
หน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือ
หน่วยลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs 
ในวันทำการน้ัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ท่ีได้
ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียก
เก็บเงินได้และรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุน  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ท่ีทำรายการซื้อ
หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ท่ีบริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิท่ีจะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิท่ีจะมี
ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วย



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity 

63 

ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางท่ี
บริษัทจัดการจะกำหนดได้ 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน
อัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและ
ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น 
การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่ง
จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือ
หน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัท
จัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซื้อ
ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

-  การกำหนดเง่ือนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวม  feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice 
period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศสามารถกำหนดเง่ือนไขระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วย
ลงทุน (notice period) ได้ (ถ้ามี)  

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ 
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ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด 
และ/หรือ เมื่อบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate threshold  ใน
กรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือ
มากกว่า Gate threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการ
เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันท่ี
ใช้ Redemption Gate  

สำหรับคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำ
รายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำส่ังรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน 

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด  Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้ง
แตกต่างกันได้  แต่  Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ข้ันต่ำ และ gate 
period จะไม่มากกว่าระดับเพดานท่ีระบุไว้ในโครงการ 

5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate 
ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนมี
สภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้ 

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า  

7. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 

8. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และ
ข้อจำกัดในขณะน้ัน 

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. Redemption Gate ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้   

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือ
ประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ท่ี
ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่
สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ 

5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ท่ีกำหนดไว้  
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6) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ข้ันต่ำท่ี ระบุในโครงการ ท้ั งนี้  
รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 
Redemption Gate ท่ีประกาศใช้  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption 
Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน 
Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วน
ท่ีเหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดที่ค้างอยู่ในรายการ 
และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถูกยกเลิกคำส่ังโดยไม่ชักช้า  

4. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของ
หน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการน้ัน  

5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนท่ีรอ
การจัดสรรใหม่ อาจเกิดกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนลดต่ำลง จนทำให้เงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ใน
กองทุนต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือข้ันต่ำของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูก
ขายคืนออกมาด้วย 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการ
กำหนด Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังนี้   

- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดต่ำลงกว่ามูลค่าข้ันต่ำ
การซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน
ปลายทางได้ 

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนท่ีเสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางท่ีถูก 
Redemption Gate อาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าข้ันต่ำการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 
หรืออาจถูกเลื่อนไปจนสิ้นสุดช่วงเวลา IPO ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนใน
กองทุนปลายทางได้ 

- ในกรณีท่ีเป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนท่ีจัดสรรใหม่อาจไม่
สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิก
รายการหรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือ
ออกเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้   

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนท่ี
เหลือได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าข้ันต่ำในการส่ังซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำน้อยกว่าท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพื่อรองรับการกำหนด
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption 
gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศสามารถกำหนดข้อจำกัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) 
ได้ (ถ้ามี) 
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ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

- การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือ
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วันทำการ 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
พิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุด
รับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน  (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใด
ดังต่อไปน้ี ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้ 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำ
อย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 

(1) การกระทำท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจ
ตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุน
รวมภายใต้การจัดการของตนอันเน่ืองมาจาก การท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถ
ดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่าย
หลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้
ไม่เกิน 3 วันทำการ 

6. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(SSF) 

เคร่ืองมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

- ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee 
บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
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กองทุนต่างประเทศสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือ
ระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมอืบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลีย่นแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 
 

- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing   

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม  
5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน  
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ี
บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม  
5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – 
ADL แตส่ามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 
4. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และ
ข้อจำกัดในขณะน้ัน 
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การพิจารณาใช้เครื่องมือ 
1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ท่ีแตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้   
2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อ
ขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ท้ังหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) 
และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 
ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
 
ข้อสงวนสิทธิ 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของ
หน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการน้ัน  
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ท่ีเก็บจริง ได้ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือ
หน่วยลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ 
swing pricing ในวันทำการน้ัน ท้ังนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการ
ดำเนินการใด ๆ ท่ีได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing 
pricing ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วน
ของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บ
ไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น 
การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่ง
จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือ
หน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

กองทุนรวม  feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing 
pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการ
ซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

- ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
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1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบาย
และแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทาง
ปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น 
ท้ังนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่  

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม  

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ี
บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน 
โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

1)  มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม  

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้
ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 

4. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และ
ข้อจำกัดในขณะน้ัน 

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้ 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดท่ี
สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของ
กองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วย
มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
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(1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนออก  

(2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนออก 

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับท่ีต่างกัน  

4. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ท่ีเรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม
การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ถือหน่วยท่ียังคง
ลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่าง
ใด 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของ
หน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อ
หน่วยลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs 
ในวันทำการน้ัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ท่ีได้
ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียก
เก็บเงินได้และรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุน  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ท่ีทำรายการซื้อ
หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ท่ีบริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิท่ีจะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิท่ีจะมี
ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางท่ี
บริษัทจัดการจะกำหนดได้ 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน
อัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและ
ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น 
การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่ง
จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือ
หน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัท
จัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซื้อ
ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
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บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

-  การกำหนดเง่ือนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวม  feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice 
period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศสามารถกำหนดเง่ือนไขระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วย
ลงทุน (notice period) ได้ (ถ้ามี)  

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด 
และ/หรือ เมื่อบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate threshold  ใน
กรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือ
มากกว่า Gate threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการ
เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันท่ี
ใช้ Redemption Gate  

สำหรับคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำ
รายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำส่ังรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน 
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4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้ง
แตกต่างกันได้  แต่  Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ข้ันต่ำ และ gate 
period จะไม่มากกว่าระดับเพดานท่ีระบุไว้ในโครงการ 

5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate 
ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนมี
สภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้ 

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า  

7. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 

8. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และ
ข้อจำกัดในขณะน้ัน 

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. Redemption Gate ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้   

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือ
ประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ท่ี
ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่
สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ 

5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ท่ีกำหนดไว้  

6) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ข้ันต่ำท่ี ระบุในโครงการ ท้ั งนี้  
รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 
Redemption Gate ท่ีประกาศใช้  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption 
Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน 
Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วน
ท่ีเหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดที่ค้างอยู่ในรายการ 
และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถูกยกเลิกคำส่ังโดยไม่ชักช้า  

4. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของ
หน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการน้ัน  

5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนท่ีรอ
การจัดสรรใหม่ อาจเกิดกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนลดต่ำลง จนทำให้เงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ใน
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กองทุนต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือข้ันต่ำของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูก
ขายคืนออกมาด้วย 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการ
กำหนด Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังนี้   

- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดต่ำลงกว่ามูลค่าข้ันต่ำ
การซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน
ปลายทางได้ 

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนท่ีเสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางท่ีถูก 
Redemption Gate อาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าข้ันต่ำการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 
หรืออาจถูกเลื่อนไปจนสิ้นสุดช่วงเวลา IPO ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนใน
กองทุนปลายทางได้ 

- ในกรณีท่ีเป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนท่ีจัดสรรใหม่อาจไม่
สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิก
รายการหรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือ
ออกเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้   

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนท่ี
เหลือได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าข้ันต่ำในการส่ังซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำน้อยกว่าท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพื่อรองรับการกำหนด
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption 
gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศสามารถกำหนดข้อจำกัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) 
ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

- การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือ
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วันทำการ 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
พิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุด
รับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน  (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใด
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ดังต่อไปน้ี ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้ 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวา่ผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำ
อย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 

(1) การกระทำท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจ
ตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุน
รวมภายใต้การจัดการของตนอันเน่ืองมาจาก การท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถ
ดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่าย
หลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้
ไม่เกิน 3 วันทำการ 

7. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(SSFE) 

เคร่ืองมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

- ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee 
บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือ
ระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมอืบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลีย่นแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 
 

- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing   
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รายละเอียดเพิ่มเติม :  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม  
5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน  
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ี
บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม  
5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – 
ADL แตส่ามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 
4. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และ
ข้อจำกัดในขณะน้ัน 
 
การพิจารณาใช้เครื่องมือ 
1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ท่ีแตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้   
2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อ
ขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ท้ังหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) 
และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 
ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
 
ข้อสงวนสิทธิ 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของ
หน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการน้ัน  
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ท่ีเก็บจริง ได้ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือ
หน่วยลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ 
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swing pricing ในวันทำการน้ัน ท้ังนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการ
ดำเนินการใด ๆ ท่ีได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing 
pricing ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วน
ของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บ
ไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น 
การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครือ่งมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่ง
จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือ
หน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

กองทุนรวม  feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing 
pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการ
ซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรอืหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

- ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบาย
และแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทาง
ปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น 
ท้ังนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่  

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม  

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
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2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ี
บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน 
โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

1)  มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม  

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้
ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 

4. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และ
ข้อจำกัดในขณะน้ัน 

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้ 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดท่ี
สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของ
กองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วย
มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

(1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนออก  

(2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนออก 

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับท่ีต่างกัน  

4. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ท่ีเรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม
การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ถือหน่วยท่ียังคง
ลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่าง
ใด 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของ
หน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อ
หน่วยลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุน
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ดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs 
ในวันทำการน้ัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ท่ีได้
ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียก
เก็บเงินได้และรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุน  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ท่ีทำรายการซื้อ
หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ท่ีบริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิท่ีจะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิท่ีจะมี
ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางท่ี
บริษัทจัดการจะกำหนดได้ 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน
อัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและ
ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น 
การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่ง
จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือ
หน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัท
จัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซื้อ
ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

-  การกำหนดเง่ือนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวม  feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice 
period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศสามารถกำหนดเง่ือนไขระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วย
ลงทุน (notice period) ได้ (ถ้ามี)  

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity 

79 

หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด 
และ/หรือ เมื่อบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate threshold  ใน
กรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือ
มากกว่า Gate threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการ
เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันท่ี
ใช้ Redemption Gate  

สำหรับคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำ
รายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำส่ังรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน 

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้ง
แตกต่างกันได้  แต่  Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ข้ันต่ำ และ gate 
period จะไม่มากกว่าระดับเพดานท่ีระบุไว้ในโครงการ 

5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate 
ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนมี
สภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้ 

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า  

7. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 

8. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และ
ข้อจำกัดในขณะน้ัน 

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. Redemption Gate ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้   
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2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือ
ประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ท่ี
ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่
สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ 

5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ท่ีกำหนดไว้  

6) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ข้ันต่ำท่ี ระบุในโครงการ ท้ั งนี้  
รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 
Redemption Gate ท่ีประกาศใช้  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption 
Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน 
Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วน
ท่ีเหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดที่ค้างอยู่ในรายการ 
และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถูกยกเลิกคำส่ังโดยไม่ชักช้า  

4. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของ
หน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการน้ัน  

5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนท่ีรอ
การจัดสรรใหม่ อาจเกิดกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนลดต่ำลง จนทำให้เงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ใน
กองทุนต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือข้ันต่ำของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูก
ขายคืนออกมาด้วย 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการ
กำหนด Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังนี้   

- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดต่ำลงกว่ามูลค่าข้ันต่ำ
การซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน
ปลายทางได้ 

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนท่ีเสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางท่ีถูก 
Redemption Gate อาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าข้ันต่ำการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 
หรืออาจถูกเลื่อนไปจนสิ้นสุดช่วงเวลา IPO ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนใน
กองทุนปลายทางได้ 

- ในกรณีท่ีเป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนท่ีจัดสรรใหม่อาจไม่
สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิก
รายการหรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือ
ออกเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้   
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนท่ี
เหลือได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าข้ันต่ำในการส่ังซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำน้อยกว่าท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพื่อรองรับการกำหนด
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption 
gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศสามารถกำหนดข้อจำกัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) 
ได้ (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

- การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือ
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วันทำการ 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
พิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุด
รับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน  (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใด
ดังต่อไปน้ี ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้ 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำ
อย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 

(1) การกระทำท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจ
ตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุน
รวมภายใต้การจัดการของตนอันเน่ืองมาจาก การท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถ
ดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
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หลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่าย
หลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้
ไม่เกิน 3 วันทำการ 

8. ช่ือย่อ : SCBGVALUE(IN) 

เคร่ืองมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

- ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee) : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee 
บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือ
ระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) ได้ (ถ้ามี) 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมอืบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลีย่นแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 
 

- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing   

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม  
5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน  
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ี
บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 
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4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม  
5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – 
ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 
4. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และ
ข้อจำกัดในขณะน้ัน 
 
การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ท่ีแตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้   
2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อ
ขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ท้ังหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) 
และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 
ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
 
ข้อสงวนสิทธิ 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของ
หน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการน้ัน  
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ท่ีเก็บจริง ได้ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือ
หน่วยลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ 
swing pricing ในวันทำการน้ัน ท้ังนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการ
ดำเนินการใด ๆ ท่ีได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing 
pricing ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วน
ของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บ
ไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น 
การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่ง
จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือ
หน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

กองทุนรวม  feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing 
pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการ
ซื้อขายทรัพย์สิของกองทุนรวม (swing pricing) ได้ (ถ้ามี) 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
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พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มอีำนาจอื่นกำหนด 

- ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบาย
และแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทาง
ปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น 
ท้ังนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่  

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม  

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ี
บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน 
โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

1)  มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ  

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม  

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้
ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 

4. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และ
ข้อจำกัดในขณะน้ัน 
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การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้ 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซ้ือขายใดที่
สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของ
กองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วย
มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ท้ังนี้ รายละเอยีดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

(1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนออก  

(2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนออก 

ซึ่งบรษัิทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับท่ีต่างกัน  

4. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ท่ีเรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม
การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ถือหน่วยท่ียังคง
ลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่าง
ใด 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของ
หน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือ
หน่วยลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs 
ในวันทำการน้ัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ท่ีได้
ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียก
เก็บเงินได้และรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุน  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ท่ีทำรายการซื้อ
หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ท่ีบริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิท่ีจะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิท่ีจะมี
ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางท่ี
บริษัทจัดการจะกำหนดได้ 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน
อัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและ
ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น 
การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่ง
จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือ
หน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัท
จัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซื้อ
ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได้ (ถ้ามี) 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

-  การกำหนดเง่ือนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวม  feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice 
period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศสามารถกำหนดเง่ือนไขระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วย
ลงทุน (notice period) ได้ (ถ้ามี)  

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด 
และ/หรือ เมื่อบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate threshold  ใน
กรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือ
มากกว่า Gate threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วย
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ลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการ
เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันท่ี
ใช้ Redemption Gate ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการทำรายการขายหน่วยลงทุน และ
มูลค่าหน่วยลงทุนในวันท่ีส่งคำส่ังขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกนั้น รวมทั้งอาจไม่ได้รับ
เงินค่าขายคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

สำหรับคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำ
รายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำส่ังรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน
ออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำส่ังรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน 

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด  Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้ง
แตกต่างกันได้  แต่  Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ข้ันต่ำ และ gate 
period จะไม่มากกว่าระดับเพดานท่ีระบุไว้ในโครงการ 

5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate 
ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนมี
สภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้ 

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า  

7. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได้ 

8. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และ
ข้อจำกัดในขณะน้ัน 

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. Redemption Gate ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้   

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือ
ประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ท่ี
ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่
สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ 

5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ท่ีกำหนดไว้  

6) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ข้ันต่ำท่ี ระบุในโครงการ ท้ั งนี้  
รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 
Redemption Gate ท่ีประกาศใช้  
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3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption 
Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน 
Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วน
ท่ีเหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดที่ค้างอยู่ในรายการ 
และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถูกยกเลิกคำส่ังโดยไม่ชักช้า  

4. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของ
หน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการน้ัน  

5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนท่ีรอ
การจัดสรรใหม่ อาจเกิดกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนลดต่ำลง จนทำให้เงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ใน
กองทุนต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือข้ันต่ำของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูก
ขายคืนออกมาด้วย 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการ
กำหนด Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังนี้   

- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดต่ำลงกว่ามูลค่าข้ันต่ำ
การซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน
ปลายทางได้ 

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนท่ีเสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางท่ีถูก 
Redemption Gate อาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าข้ันต่ำการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 
หรืออาจถูกเลื่อนไปจนสิ้นสุดช่วงเวลา IPO ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนใน
กองทุนปลายทางได้ 

- ในกรณีท่ีเป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนท่ีจัดสรรใหม่อาจไม่
สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิก
รายการหรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือ
ออกเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้   

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนท่ี
เหลือได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าข้ันต่ำในการส่ังซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่า
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำน้อยกว่าท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพื่อรองรับการกำหนด
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption 
gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนต่างประเทศสามารถกำหนดข้อจำกัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) 
ได้ (ถ้ามี) 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพ
คล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้
เครื่องมือดังกล่าวตามท่ีกองทุนต่างประเทศกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนต่างประเทศรวมถึงอาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องมากกว่าหน่ึงเครื่องมือ
เพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

- การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือ
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 
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โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วันทำการ 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
พิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุด
รับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน  (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใด
ดังต่อไปน้ี ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้ 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำ
อย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 

(1) การกระทำท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจ
ตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุน
รวมภายใต้การจัดการของตนอันเน่ืองมาจาก การท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถ
ดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่าย
หลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้
ไม่เกิน 3 วันทำการ 

10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุนและราคา
หน่วยลงทุน : 

คำนวณภายใน : 1 วันทำการ 

และประกาศภายใน : 2 วันทำการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

1. เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนในกองทุนหลักที่เป็นกองทุน ETF จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 
London Stock Exchange ประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งเวลาช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชั่วโมง โดย
บริษัทได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนจากกองทุนหลักภายใน 1 วันทำการถัดไป 

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนตาม
ข้างต้น เว้นแต่วันทำการนั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศท่ีกองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือวันตามท่ีบริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ 

3. หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน
ต่างประเทศ เช่น การใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนของตรา
สาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจะ
ใช้หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่เป็นไปตามกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของ
สำนักงาน ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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ท้ังนี้ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้แหล่งข้อมูลของ Bloomberg 
ประมาณเวลา 16.00 น. ณ วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เป็นหลัก บริษัทจัดการอาจ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน
ต่างประเทศในภายหลังได้ เช่น เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการดำเนินงานในอนาคต เป็นต้น รวมถึงหาก
เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมืองหรือสภาวะตลาดมีความผันผวน หรือเหตุการณ์อื่นใดอันเป็นเหตุให้ไม่
สามารถใช้แหล่งข้อมูลดังกล่าวได้ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์และเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงที่มี
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลข้างต้นได้ เช่น อัตราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ยตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์
หรือระบบอื่นใดท่ีมีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เช่น Reuters หรือ APEX เป็นต้น 

4. บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่
เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง และภายในเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ 

5. บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

- เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

- เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันท่ีปรากฎเหตุดังกล่าว 

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
รายละเอียดได้ท่ี : www.scbam.com 

ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการดำเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง 

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



 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ถือหน่วยลงทุน 
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1. บริษัทจัดการ 

ช่ือบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด   

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

เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร   

กรุงเทพฯ 10900   

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

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

18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 

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

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :   

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการดำเนินการดังต่อไปนี้   

(1) การบริหารกองทุนรวม   

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

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

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

(ง) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้นอยู่เท่าท่ีจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)   

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

(ฉ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในวัน
ทำการถัดจากวันท่ีซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น หรือวันท่ีคำนวนราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี 

(ช) สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม   

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

(ฌ) ดำเนินการฟ้องร้องคดีในนามของบริษัทจัดการเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ในกรณีท่ีมีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน
รวม   

(2) การรับ และการจ่ายเงินของกองทุนรวม   

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

(ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
ส่วนโครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย"   

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

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

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

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

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

(ฉ) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร   

(ช) แต่งตั้งทนายความ เพื่อติดตาม ทวงถาม และดำเนินคดี รวมท้ังดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหน้ี 
หรือเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์อื่นใดของกองทุนรวม   

(4) การดำเนินการอื่น ๆ   

(ก) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์   

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

(ค) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน   

(ง) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชนภ์ายในทุกส้ินวันทำการน้ัน   

(จ) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุก
ส้ินวันทำการน้ัน   

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

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

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

(ฌ) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน   

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

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

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

(ฑ) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือผู้ท่ีสนใจจะลงทุนทราบในกรณีท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการ
เปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม   

(ฒ) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินท่ีรวบรวมได้ตามข้อ “การเลิกกองทุนรวม” 

(ณ) ดำเนินการติดตามทวงถาม ดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหน้ีหรือปกป้องสิทธิ
ประโยชน์อื่น ๆ ของกองทุนรวม   

(ด) ปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกำหนดให้เป็นหน้าท่ีของบริษัท
จัดการ ท้ังในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

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

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :  

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำส่ังของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
โดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวม
ต้องดำเนินการตามท่ีจำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าท่ีต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการ
ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่  

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ช่ือ : ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์   

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ท้ั งนี้ ไม่ เกินอัตราที่กำหนดไว้ในหัวข้อหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการหัวข้อ 
"ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย" 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity 

4 

(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในสัญญา ท้ังนี้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์   

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

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

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

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

หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือส่งมอบเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ว่าไม่เป็นไปตามคำส่ังการจัดการทรัพย์สิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือ
ปลอม ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าท่ีดำเนินการแจ้งเหตุดังกล่าวแก่บริษัทจัดการทันที   

(5) เปลี่ยนแปลง จำหน่ายและโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคำส่ังของบริษัท
จัดการ เมื่อเห็นว่าการนั้นถูกต้องตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ   

(6) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้น
กระทำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าท่ีของตนตามมาตรา 125 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท้ังนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันท่ีผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว   

(7) จัดทำรายงานถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทำบัญชีแสดงการรับ
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมท่ีฝากไว้   

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

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

(ก) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่        
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่
สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล   

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

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

(10) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีท่ีบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ท่ีออกโดยกฎหมายดังกล่าว   

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

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

(13) โอนเงินให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามคำส่ังของผู้ชำระบัญชีเพื่อเฉลี่ยจ่ายคืนค่าหน่วยลงทุนให้ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท่ีคงเหลืออยู่หลังจากที่ผู้ชำระบัญชีชำระบัญชีโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   

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

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

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

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

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

คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ล่วงรู้มาเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะ
เป็นการเปิดเผยโดยอำนาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เพื่อประโยชน์ของ  
ผู้ถือหน่วยลงทุน   

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนเพราะความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง หรือการไม่กระทำการตามหน้าท่ีโดยไม่มีเหตุอันสมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง 
บริวาร หรือบุคคลอื่นใดท่ีทำงานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์   

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ง
รวมถึงหน้าท่ีดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าท่ีดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity 

6 

ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของส่ิงที่ ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล
ผลประโยชน์   

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็น
การเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็น
ธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้
ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน 

ในกรณีท่ีการดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการ
ขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามท่ีจำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :   

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

(1) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น   

(2) ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ี และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง
อาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน   

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

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

(5) ในกรณีท่ีมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนท่ีไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีท่ีมีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป         
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ 

สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :   

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมท่ี   
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(1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   

1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ  

เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140    

โทรศัพท์ 02-470-3207     

(2) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด   

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400   

โทรศัพท์ 0-2009-9999 

(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย   

273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม   

กรุงเทพมหานคร 10200   

โทรศัพท์ 0-2283-5353   

และ/หรือที่ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

และ/หรือศูนย์รับฝากต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินท่ีดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งเพื่อเก็บรักษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศ  

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   

ท่ีอยู่ : ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 2  

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

เลขท่ี 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

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

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

4. ผู้จัดจำหน่าย : -  

5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) : - 

6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : - 

7. ท่ี่ีปรึกษาการลงทุน : - 

8. ท่ีปรึกษากองทุน : - 

9. ผู้ประกัน : - 

10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : - 

11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : -  

12. Prime Broker : - 

13. สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน   

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต่งตั้ง (ถ้ามี) ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ "การรับ
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ซื้อคืนหน่วยลงทุน" ท้ังนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึก
ข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การขายคืนหน่วย
ลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ี
ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร 

สิทธิในการรับเงินปันผล : 

เป็นไปตามรายละเอียดข้อ “การจ่ายเงินปันผล” ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ  

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ “เง่ือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรร
และการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม  

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถนำ
หน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่า
กรณีใดทั้งส้ินและไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน  

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ “เง่ือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม 

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถนำ
หน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่า
กรณีใดทั้งส้ินและไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน  

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไข
วิธีการจัดการได้ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะกระทำการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ "วิธีการ
แก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"   

สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการ
ชำระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :  

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ซึ่งหมายถึง หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และหน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะบุคคลธรรมดาที่ซื้อหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีกรมสรรพากรหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องประกาศกำหนดจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยสิทธิและหน้าท่ีเกี่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการออมจะเป็นไปตามกฎกระทรวงและประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่จะมีการแก้ไขและ/
หรือเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดดังกล่าวได้จากคู่มือการลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการออม 

สิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนเงินลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออมอื่น 

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนการลงทุนในหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจัดการเองหรือกองทุนรวมเพื่อการออมของบริษัทจัดการอื่นได้(ช่วงแรกยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยน
ระหว่างบริษัทจัดการได้)และสามารถนับระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนต่อเนื่องกันได้ หากการ
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สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนเงินลงทุนดังกล่าวเสร็จส้ินภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีบริษัทจัดการต้น
ทางได้รับคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนตามคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ท้ังหมดที่เกิดข้ึนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีบริษัทจัดการได้รับ
คำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกรณีท่ีกองทุนรวมเพื่อการออม/กองทุน
รวมของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมมีเหตุให้เลิกกองทุนจะดำเนินการดังนี้ 

กรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงเจตนาโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออมอ่ืน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจเลือกกองทุนปลายทางโดยจะดำเนินการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอ่ืนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) 
หากไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมของ
บรษัิทจัดการอื่นท่ีมีนโยบายการลงทุนและค่าธรรมเนียมการจัดการตามที่เห็นสมควรโดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท้ังหมดในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท้ังหมดของกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออมเดิมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายใน 5 วันทำการเมื่อเกิด
เหตุตามข้อ 19 ตามท่ีเห็นสมควร เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น 

ท้ังนี้ การสับเปลี่ยนหรือโอนหน่วยลงทุนข้างต้นบริษัทจัดการจะจัดทำเอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบ
ให้แก่กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่รับโอนเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบได้ 

กรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพ่ือการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออมอื่นบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดในบัญชี
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินท่ีรวบรวมได้จากการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ี
เหลืออยู่ของกองทุนรวมหลังจากการชำระบัญชีเสร็จส้ิน 

กรณีท่ีมีเหตุเลิกกองทุนตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์ให้บริษัท
จัดการดำเนินการตามการแสดงเจตนาครั้งแรกของผู้ถือหน่วยลงทุนเท่าน้ันเว้นแต่มีการขอแก้ไขเพิ่มเติม
ภายหลังตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนท่ียังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ  

การท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่า
ในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับท่ีจะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนาม
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่
เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิใน
การได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนด
ของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย  

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :   

- ใบหน่วยลงทุน  

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน  

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  

- อื่นๆ : 
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เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : กองทุนจะใช้
ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้
ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
รูปแบบอ่ืนเพิ่มเติมได้   

หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชื่อผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุก
ครั้งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการ
ทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน  

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

(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนท่ีส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการท่ีเป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง  

สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชื่อผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหรือ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ดำเนินการ
จัดสรรหน่วยลงทุนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

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

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

(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนท่ีมีการปรับรายการให้เป็นปัจจุบันครั้งล่าสุด เป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง  
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(6) ผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการ
กำหนด  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนรายอ่ืน สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัท
จัดการจะปิดประกาศไว้ท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ โดยไม่ถือว่าเป็น
การดำเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ  

ใบหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเฉพาะในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพื่อนำไปใช้เป็น
หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ท้ังนี้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุก
กรณีจะกระทำเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่าน้ัน โดยมีข้ันตอนดังนี้  

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน   

(2) ยื่นใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทุน  

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคำขอ สำหรับกรณีท่ีผู้ถือ
หน่วยลงทุนกรอกจำนวนหน่วยลงทุนในใบคำขอมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วย
ลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนจำนวนเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน  

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

(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าว จะต้องนำใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนหน่วยลงทุนน้ัน เข้าระบบไร้
ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งให้กับผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/
หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากรูปแบบดังกล่าวข้างต้น เช่น เอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือรูปแบบท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตาม
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติม เป็นต้น และบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลา
การส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้  

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วย
ลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวม ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติ ดังนี้  
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1. ประกาศข้ึนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นใดท่ีผู้ลงทุนท่ัวไปสามารถทราบได้ 

2. แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
ท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อไดร้ับการร้องขอ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีอาจจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีท่ีต่างกันสำหรับหน่วยลงทุน
ท่ีขายในช่วงระยะเวลาท่ีต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด 
นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทนุของกองทุนรวมน้ัน  

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น 

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน
เงินได้ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน
ตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติ
พิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอื่นใดท่ี
เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป 
ซึ่งข้ันตอนท่ีกำหนดต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย 

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนท่ีปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาท่ีกำหนด เท่าน้ัน 

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลท่ีเก่ียวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) : 

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :   

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

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำนำ
หน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้ 

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

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
พิเศษ ตามท่ีกำหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ดังนี้ 

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

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุน
ของกองทุน 
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ข้อจำกัดการถือหน่วย และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว  เว้นแต่เป็นกรณี
กองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว 
จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือ
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ 

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในกฎหมาย ให้
ถือว่ามตินั้นเสียไป 

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

(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่
ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดต้องได้รับมติ
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่งต้องได้รับมติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนดิท่ีได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :   

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของข้อผูกพันท่ีเป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมี
สาระสำคัญท่ีเป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ท่ีออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติ
พิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง 

(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

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

(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น 

(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี ทน. 
19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ 
อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ 

(จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
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(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ 

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันน้ันเหมาะสม มีความจำเป็นหรือ
สมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด 

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

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี  

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุน
รวมแบบเป็นการท่ัวไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้
ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีท่ีเกิดข้อพิพาท
ระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

19. การเลิกกองทุนรวม  

เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :  

กองทนุจะเลิกเมื่อครบกำหนดอายุ หรือกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  

1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้ 

(1) มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วท้ังหมด โดยคำนวณตามมูลค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อย
กว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น  

(2)  จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทำการใด  

(3)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังนี้ 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้
แล้วท้ังหมด  

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

ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ 
เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนท่ีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนน้ัน 

(4) กรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

ความในวรรคหน่ึง (3) และ (4) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังนี้ 

(ก)  กองทุนรวมตลาดเงิน 

(ข)  กองทุนรวมดัชนี  
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(ค)  กองทุนรวมอีทีเอฟ 

(ง)  กองทุนรวมหน่วยลงทุน 

(จ)  กองทุนรวมฟีดเดอร์ 

2. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วย
ลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการจัดการ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเลิกโครงการ หรือดำเนินการอื่นใด ในกรณีท่ีมูลค่าหน่วย
ลงทุนท่ีจำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการลงทุน โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

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

(1)  มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวมท่ีขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ 
หรือคำส่ังที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 

(2)  มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไปตามที่กำหนดในประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน  

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

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

7. ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการส้ินสุดลงของ
การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหรือดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทนุ 

การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

1. เมื่อปรากฏกรณีตามหัวข้อเง่ือนไขในการเลิกกองทุนข้อ 1. บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุน
รวม ดังต่อไปนี้ 

(1)  ยุติการรับคำส่ังซื้อและคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันท่ีเกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน 

(2) แจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีเกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้ 

       1. แจ้งผู้ถือหน่วยท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใด ๆ ท่ีมีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้
ถือหน่วยได้ 

       2. แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

       3. แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
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(3)  จำหน่ายทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันท่ีเกิด
เหตุการณ์ให้เลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

(4)  ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 
10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
แล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมเปิดนั้น 

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 

1. ยุติการรับคำส่ังซื้อและคำส่ังขายคืนหน่วย ตั้งแต่วันท่ีเกิดเหตุให้เลิกกองทุน 

2.  แจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

          2.1  ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่าง
น้อยดังนี้ 

            (1)  บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้
ถือหน่วยไปยัง SSF อื่นตามแนวทางท่ีกำหนดไวใ้นข้อผูกพัน
โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรอืรับซือ้คืนหน่วยจากผู้ถือ
หน่วย 

           (2)  ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุน 
ไปยัง SSF อื่นอีกทอดหน่ึง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อบริษัท
จัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื่นท่ีผู้ถือหน่วย
กำหนด และผู้ถือหน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขโดยครบถ้วนดังนี้ 

          (2.1)  เป็นการโอนย้ายตามคำส่ังของผู้ถือหน่วยเป็น 
ครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยัง SSF อื่นท่ีอยู่ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการเดียวกัน  

          (2.2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาท่ี
บริษัทจัดการกำหนด  ท้ังนี้ ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าว 
บริษัทจัดการต้องคำนงึถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยจะสามารถ
ดำเนินการเพือ่แจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม 

          2.2  แจ้งโดยวิธีการดังนี้ 

           (1)  แจ้งผู้ถือหน่วยท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ผ่านช่องทางใด ๆ ท่ีมีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้ 

           (2)  แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

           (3)  แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของ
สำนักงาน 

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีเกิด
เหตุให้เลิกกองทุน 

3.  จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุน
ดังกล่าว 

ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีเกิด
เหตุให้เลิกกองทุน 

4.  รวบรวมเงินท่ีได้จากการดำเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันท่ีเกิด
เหตุให้เลิกกองทุน 

5.  ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื่นตามแนวทาง
ท่ีกำหนดไว้ในข้อผูกพัน 

โดยไม่ชักช้า 
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2. กรณีการเลิกกองทุนรวม เพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเหตุอื่นท่ีทราบกำหนดการเลิก
กองทุนรวมล่วงหน้า  

บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้  

การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 

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

≥  5 วันทำการ 
ก่อนวันเลิกกองทุน 

2  ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนท่ัวไปทราบเรื่อง
ดังกล่าว  

≥  5 วันทำการ 
ก่อนวันเลิกกองทุน 

3  จำหน่ายทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้
เงินท่ีมีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม 

ให้เสร็จส้ินก่อนวันเลิก
กองทุน 

20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน   

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

สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของ
กองทุนรวม และผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เท่าท่ีคงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยถืออยู่ตามหลักฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ   

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

โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือผ่านการแก้ไข
เพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
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