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SCB Income Fund  
(SCBINC) 

 
 กองทุนเปดไทยพาณิชย อินคัม เปนกองทุนที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนของกองทุนเปน 4 ชนิด ไดแก ชนิดสะสมมูลคา 

ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ  ชนิดจายเงินปนผล และชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล  ทั้งนี้ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูลงทุน ผูลงทุน
ควรศึกษาขอมูลของหนวยลงทุนทั้ง 4 ชนิดกอนการลงทุน  

 มูลคาหนวยลงทุนของหนวยลงทุนแตละชนิด อาจมีมูลคาเทากันหรือแตกตางกันได โดยบริษัทจัดการจะแยกคํานวณมูลคา
หนวยลงทุนสําหรับแตละชนิดหนวยลงทุน 

 การแบงชนิดหนวยลงทุนของกองทุน มิไดทําใหความรับผิดของกองทุนรวมที่มีตอบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิด
หนวยลงทุน ทรัพยสินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยูภายใตความรับผิดตอบุคคลภายนอกอยางเทาเทียมกัน 

 กองทุนอาจเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมสําหรับ
สภาวการณในแตละขณะ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยผูจัดการกองทุนจะพิจารณาจากปจจัยที่เก่ียวของ 
เชน ปจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เปนตน เพื่อคาดการณทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนไมไดปองกัน
ความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนทั้งจํานวน ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงิน
ลงทุนเร่ิมแรกได และการทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุน ซึ่งทําใหผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยรวมลดลง
จากตนทุนที่เพิ่มขึ้น 

 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management 
(EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเส่ียงมากกวากองทุน
รวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเส่ียงไดสูงกวาผูลงทุนทั่วไป ผูลงทุนจึงควร
ลงทุนในกองทุนรวมเม่ือมีความเขาใจในความเส่ียงของสัญญาซ้ือขายลวงหนา และผูลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสม
ของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณการลงทุน วัตถุประสงคการลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง 

 กองทุนสามารถลงทุนในตราสารหน้ีที่มีอันดับความนาเช่ือถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (Non-investment grade) และ
ตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated Securities) ผูลงทุนอาจมีความเส่ียงจากการผิดนัดชําระหน้ี
ของผูออกตราสาร ซึ่งสงผลใหผูลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางสวนหรือทั้งจํานวนได  

 กองทุนอาจนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ ทําใหกองทุนมีความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) คือ ความเส่ียง
ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาด สภาพคลอง มาตรการทางการเงินในภาวะที่เกิดเหตุการณที่ไมปกติ 
รวมถึงขอจํากัดตางๆ  ในประเทศที่กองทุนไปลงทุน ทําใหมีผลกระทบตอมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน หรืออาจจะทําให
กองทุนไมสามารถนําเงินกลับเขามาในประเทศ ซึ่งอาจสงผลใหผูลงทุนไมไดรับคืนเงินตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
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 ในกรณีที่กองทุนไมสามารถดํารงสินทรัพยสภาพคลองไดตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ผูลงทุนอาจไม

สามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่มีคําส่ังไว 
   ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไวเปนขอมูลเพื่อใชอางอิงในอนาคต และเม่ือ

มีขอสงสัยใหสอบถามผูติดตอกับผูลงทุนใหเขาใจกอนซ้ือหนวยลงทุน 
   การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนเม่ือเห็นวาการ

ลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของตน และผูลงทุนยอมรับความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ลงทุนดังกลาวได 

 ในกรณีที่มีเหตุการณไมปกติ ผูลงทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหนังสือ
ชี้ชวน 

 การลงทุนในหนวยลงทุนตามรูปแบบของกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนมีความเส่ียง ผูเอาประกันภัยอาจไดรับเงิน
ลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินที่ไดลงทุนไป ทั้งนี้ ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม
ประกันชีวิตควบหนวยลงทุนกอนการตัดสินใจลงทุน  

 เพื่อประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย อินคัม (“กองทุน”) การเสนอขายหนวยลงทุนของ
กองทุนหรือการสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนหรือการรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุน ใหอยูในดุลย
พินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหนวยลงทุนของ
กองทุนหรือรับ/ปฏิเสธสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหแก
บุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือไมรับสับเปล่ียนหนวย
ลงทุนของกองทุนหรือไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมือง
สหรัฐอเมริกา ผูที่มีถ่ินฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถ่ินที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคล
ดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซ่ึงจัดใหมีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐตางประเทศ หรือมีความ
จําเปนจะตองปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ ไมวาที่เกิดขึ้นแลวในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เชน ดําเนินการ
ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา  เป นต น  ผู ถ ือหนวยลงทุนได
รับทราบและตกลงยินยอมใหสิทธิแกบริษัทจัดการท่ีจะปฏิบัติการและดําเนินการตางๆ เพื่อใหเปนไปตามพันธสัญญา 
หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูลตางๆ ของผูถือหนวยลงทุน การหักภาษี ณ ที่
จายจากเงินไดของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื่นใดเทาที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือ
ขอตกลงหรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ 
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รายละเอียดกองทุนรวม 

ช่ือโครงการ : กองทุนเปดไทยพาณิชย อินคัม 
 SCB Income Fund (SCBINC) 

อายุโครงการ   : ไมกําหนดอายุโครงการ  

วันที่ไดรับอนุมตัิใหจัดตั้ง/จัดการกองทุนรวม   : วันที่ 29 มกราคม 2561 

วันที่เสนอขาย : วันที่ 20 - 26 กุมภาพันธ 2561 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
ประเภทของกองทุน 

 กองทุนรวมผสม 

นโยบายการลงทุนของกองทนุ 

 กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอันเปนหรือเก่ียวของกับตราสารแหงหนี้ และ/หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน และ/
หรือตราสาร Basel III และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหนวยลงทุนของกองทุนในตางประเทศท่ีมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย
ดังกลาวขางตน โดยจะไมลงทุนในตราสารทุน และ/หรือหนวย property และ/หรือหนวย infra   

สวนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือใหความเห็นชอบ ทั้งนี้กองทุนจะพิจารณาปรับสัดสวนการ
ลงทุนในตราสารแหงหนี้ และ/หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน และ/หรือตราสาร Basel III และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหนวยลงทุนของ
กองทุน ไดต้ังแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดสวนการลงทุนขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
ผูจัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ และมีการลงทุนที่สงผลใหมี net exposure ที่เก่ียวของ
กับความเส่ียงตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
portfolio management) ทั้งนี้ เพื่อใหสรางผลตอบแทนจากการลงทุนไดเพิ่มขึ้น และ/หรือลดคาใชจายของกองทุน และอาจ
ลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อบริหารความเส่ียง  

นอกจากน้ี อาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note) และตราสารหน้ีที่มีอันดับความ
นาเช่ือถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (Non-investment grade) และตราสารหน้ีที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ 
(Unrated) รวมถึงอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไป
ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

ในสวนการลงทุนในตางประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณในแตละขณะ ซึ่งขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการลงทุน โดย
ผูจัดการกองทุนจะพิจารณาจากปจจัยที่เก่ียวของ เชน ปจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เปนตน เพื่อคาดการณทิศทาง
อัตราแลกเปล่ียน 
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ทั้งนี้ ในการคํานวณสัดสวนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนขางตน และสัดสวนที่เก่ียวของกับความเส่ียงตางประเทศ จะไม
นํามาบังคับใชในชวงรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่จดทะเบียนเปนกองทุนรวม 

ผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดจากเงินลงทนุ 
 ผูลงทุนมีโอกาสที่จะไดรับกําไรจากมูลคาหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้น จากดอกเบี้ยหรือสวนตางของราคาหลักทรัพยที่กองทุนเขา

ลงทุน รวมถึงโอกาสสรางผลตอบแทนจากแนวโนมเงินบาทออนคาเทียบกับเงินสกุลตางประเทศท่ีกองทุนลงทุน ทั้งนี้  
สําหรับผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาเงินกําไรจากมูลคาหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นดังกลาวจะไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา 

ระดับความเส่ียงของกองทุน 
 
 
 
    

 
 

 

ลักษณะที่สําคัญของกองทุนรวม 

Q: กองทุนรวมนีเ้ปนกองทุนรวมที่มีการกําหนดประเภทของผูลงทุน หรือมีการแบงชนิดของหนวยลงทุนหรือไมอยางไร  
A: กองทุนนี้เปนกองทุนรวมสําหรับผูลงทุนทั่วไปและมีการแบงชนิดของหนวยลงทุน ดังนี้ 
 กองทุนรวมมีการแบงชนิดของหนวยลงทุนเปน 4 ชนิด ไดแก 

1) ชนิดสะสมมูลคา (SCBINCA) : 
เหมาะสําหรับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนผานการเพิ่มมูลคาของหนวยลงทุนเปนหลัก (Total return) 

2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (SCBINCR) : 
เหมาะสําหรับผูลงทุนที่ตองการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยกองทุนมุงหวังที่จะใหผูลงทุนรับ
รายไดสมํ่าเสมอจากการขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

3) ชนิดจายเงินปนผล (SCBINCD) : 
เหมาะสําหรับผูลงทุนที่ตองการรับผลตอบแทนจากเงินปนผล  

 

 

 แผนภาพแสดงตําแหนงความเส่ียงของกองทุนรวม 

โอกาสขาดทุนเงินตน 
ต่ํา สูง 

1 8 

7 2 

3 
4 5 6 

เส่ียงตํ่า 

เส่ียงปานกลาง 
คอนขางตํ่า 

เส่ียงปานกลาง 
คอนขางสูง 

เส่ียงสูง 

เส่ียงสูงมาก 
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4) ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล (SCBINCP) : 
เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคล กลุมบุคคล นิติบุคคล สถาบันที่บริษัทจัดการกําหนดท่ีตองการสะสมผลประโยชนจากการ
ลงทุน (Total return) โดยในเบื้องตนบริษัทจัดการกําหนดใหบริการเฉพาะผูลงทุนกองทุนสํารองเล้ียงชีพและ/หรือ กองทุนสวน
บุคคล ภายใตการบริหารของบริษัทจัดการเทานั้น 

ทั้งนี้ ในชวงการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการจะเปดเสนอขาย และ/หรือใหบริการหนวยลงทุนชนิดสะสมมูลคา (SCBINCA) 
และหนวยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (SCBINCR) (หากมีการเปล่ียนแปลงชนิดหนวยลงทุนที่เสนอขาย และ/หรือใหบริการ 
บริษัทจัดการจะแจงใหทราบลวงหนากอนการเปดเสนอขายโดยจะระบุในหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายคร้ังแรก) ภายหลังการ
เสนอขายคร้ังแรกหากบริษัทจัดการจะเปดเสนอขาย และ/หรือใหบริการหนวยลงทุนชนิดอื่นเพิ่มเติมจะแจงใหทราบลวงหนากอน
การเปดเสนอขาย และ/หรือใหบริการ โดยจะระบุในหนังสือช้ีชวน 

ตัวอยางการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ  
โดยสมมติให; 
วันที่ 1 
1. มูลคาทรัพยสินสุทธิที่จําหนายไดทั้งหมด 25,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวตอหนวย 10 บาท (ภายหลังหลักคาธรรมเนียมการ
ขายหนวยลงทุนและคาธรรมเนียมซ้ือขายหลักทรัพย) แบงเปน 
 - หนวยลงทุนชนิดสะสมมูลคา 20,000,000 บาท 
 - หนวยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 5,000,000 บาท 
2. ดอกเบี้ยคางรับในวันแรก 100,000 บาท 

หนวย:บาท 

 กองทุนรวม 
หนวยลงทุนชนิด
สะสมมูลคา 

หนวยลงทุนชนิดรับ
ซ้ือคืนอัตโนมัติ 

หนวยลงทุน 
ชนิดจายเงินปนผล 

หนวยลงทุน 
ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล 

มูลคาทรัพยสินสุทธิที่จําหนายได
หลังหักคาธรรมเนียมการขาย
และคาธรรมเนียมซ้ือขาย
หลักทรัพย (ถามี) 

25,000,000.00 20,000,000.00  5,000,000.00  0.00 0.00 

ดอกเบ้ียคางรับจํานวน 100,000 
บาท 

100,000.00 80,000.00 20,000.00 0.00 0.00 

มูลคาทรัพยสินสุทธิกอนหัก
คาใชจายกองทุน 

25,100,000.00  20,080,000.00  5,020,000.00  0.00 0.00 

รายการคาใชจายของกองทนุรวมตอวัน (หาร 365 วัน) 
คาธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ตอป) โดยประมาณของแตละชนิดหนวยลงทุน 

คาธรรมเนียมการจัดการ (+VAT 
7%) 

 1.07% 1.07% 0.00 0.00 

คาธรรมเนียมการจัดการ (+VAT 
7%)  

(735.81) (588.65) (147.16) 0.00  0.00  

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 
= 0.03%   (+VAT 7%) 

(22.07) (17.66) (4.41) 0.00  0.00  
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 กองทุนรวม 
หนวยลงทุนชนิด
สะสมมูลคา 

หนวยลงทุนชนิดรับ
ซ้ือคืนอัตโนมัติ 

หนวยลงทุน 
ชนิดจายเงินปนผล 

หนวยลงทุน 
ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 
= 0.061% (+VAT 7%) 

(44.89) (35.91) (8.98) 0.00 0.00 

คาธรรมเนียมรวมตอวัน (802.77) (642.22) (160.55) 0.00  0.00  
มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) 25,099,197.23  20,079,357.78  5,019,839.45  0.00  0.00  
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย) 2,500,000.0000 2,000,000.0000 500,000.0000 0.0000 0.0000 
มูลคาหนวยลงทุน  
(บาทตอหนวย) 

10.0396 10.0396 10.0396 0.0000 0.0000 

วันที่ 2  
1. มีรายการเพิ่มหนวยจากการซ้ือหนวยลงทุน ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ จํานวน 30,000,000 บาท ชนิดจายเงินปนผล จํานวน 2,000,000 บาท ชนิดผู
ลงทุนกลุม/บุคคล จํานวน 50,000,000 บาท 
2. มีรายการลดหนวยจากการขายคืนหนวยลงทุน ชนิดสะสมมูลคา จํานวน 1,500,000 บาท 
3. มีสวนเพิ่มของมูลคาทรัพยสินสุทธิเกิดข้ึน 250,000 บาท 

  กองทุนรวม 
หนวยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลคา 
หนวยลงทุนชนิดรับ
ซ้ือคืนอัตโนมัติ 

หนวยลงทุน 
ชนิดจายเงินปนผล 

หนวยลงทุน 
ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล 

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทนุ
ของวันกอนหนา (บาท)  

25,099,197.23  20,079,357.78  5,019,839.45  0.00  0.00  

รายการที่เก่ียวของกับหนวย
ลงทุนแตละชนิด           

1.ซ้ือหนวยลงทุน ชนิดรับซ้ือคืน
อัตโนมัติ ชนิดจายเงินปนผล 
และชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล 

82,000,000.00    30,000,000.00  2,000,000.00  50,000,000.00  

2.ขายคืนหนวยลงทนุ ชนิดสะสม
มูลคา 

(1,500,000.00) (1,500,000.00)       

รวมรายการที่เก่ียวของกับหนวย
ลงทนุแตละชนิด (บาท) 

80,500,000.00  (1,500,000.00) 30,000,000.00  2,000,000.00  50,000,000.00  

มูลคาทรัพยสินสุทธิภายหลัง
รายการที่เก่ียวของกับหนวย
ลงทุนแตละชนิด 

105,599,197.23  18,579,357.78  35,019,839.45  2,000,000.00  50,000,000.00  

สวนเพิ่มของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
จํานวน 250,000 บาท 

250,000.00  43,985.56  82,907.45  4,734.88  118,372.11  

มูลคาทรัพยสินสุทธิกอนหัก
คาใชจายกองทุน 

105,849,197.23  18,623,343.34  35,102,746.90  2,004,734.88  50,118,372.11  

วิธีคิดการปนสวนมูลคาทรัพยสินสุทธิ  
ชนิดสะสมมูลคา  =  105,849,197.23 x (18,579,357.78/105,599,197.23) 
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 กองทุนรวม 
หนวยลงทุนชนิด
สะสมมูลคา 

หนวยลงทุนชนิดรับ
ซ้ือคืนอัตโนมัติ 

หนวยลงทุน 
ชนิดจายเงินปนผล 

หนวยลงทุน 
ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล 

ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ  =  105,849,197.23 x (35,019,839.45/105,599,197.23) 
ชนิดจายเงินปนผล  =  105,849,197.23 x (2,000,000.00/105,599,197.23) 
ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล  =  105,849,197.23 x (50,000,000.00/105,599,197.23) 

คาใชจายของกองทุนรวมตอวัน (หาร 365 วัน) 
คาธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ตอป) โดยประมาณของแตละชนิดกองทุน 

คาธรรมเนียมการจัดการ (+VAT 
7%) 

  1.07% 1.07% 1.07% 0.535% 

คาธรรมเนียมการจัดการ (+VAT 
7%) 

(2,368.36) (545.94) (1,029.04) (58.77) (734.61) 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 
= 0.03%   (+VAT 7%) 

(93.09) (16.38) (30.87) (1.76) (44.08) 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 
= 0.061% (+VAT 7%) 

(189.27) (33.30) (62.77) (3.58) (89.62) 

คาธรรมเนียมรวมตอวัน (2,650.72) (595.62) (1,122.68) (64.11) (868.31) 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) 105,846,546.51  18,622,747.72  35,101,624.22  2,004,670.77  50,117,503.80  

จํานวนหนวยลงทุน (หนวย) 
- หนวยลงทุนเพิ่มข้ึนจากซ้ือ
หนวยลงทุนชนิดรับซ้ือคืน
อัตโนมัติ จํานวน  
30,000,000 บาท/10.0397 
= 2,988,137.0957 หนวย 

-หนวยลงทุนเพิ่มข้ึนจากซ้ือ
หนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผล  
จํานวน  
2,000,000 บาท /10.0397  
= 199,209.1397 หนวย 

- หนวยลงทุนเพิ่มข้ึนจากซ้ือ
หนวยลงทุนชนิดผูลงทุนกลุม/
บุคคล จํานวน  
50,000,000 บาท/10.0397 = 
4,980,228.4929 หนวย 

10,518,166.3853 1,850,591.6570 3,488,137.0957 199,209.1397 4,980,228.4929 

มูลคาหนวยลงทุน  
(บาทตอหนวย) 

10.0632 10.0631 10.0631 10.0631 10.0632 

วันที่ 3 
1. มีรายการเพิ่มหนวยจากการซ้ือหนวยลงทุน ชนิดสะสมมูลคา จํานวน 3,000,000 บาท 
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 กองทุนรวม 
หนวยลงทุนชนิด
สะสมมูลคา 

หนวยลงทุนชนิดรับ
ซ้ือคืนอัตโนมัติ 

หนวยลงทุน 
ชนิดจายเงินปนผล 

หนวยลงทุน 
ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล 

2. มีรายการลดหนวยจากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ ใหผูลงทุนชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ จํานวน 1,000,000 บาท 
3. มีรายการลดหนวยจากการขายคืนหนวยลงทุน ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล จํานวน 500,000 บาท 
4. มีรายการจายเงินปนผล ใหผูลงทุนชนิดจายเงินปนผล จํานวน 80,000 บาท 
5. มีสวนเพิ่มของมูลคาทรัพยสินสุทธิเกิดข้ึน 900,000 บาท 

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทนุ
ของวันกอนหนา (บาท)  

105,846,546.51  18,622,747.72  35,101,624.22  2,004,670.77  50,117,503.80  

รายการที่เก่ียวของกับหนวย
ลงทุนแตละชนิด 

          

1. ซ้ือหนวยลงทุน ชนิดสะสม
มูลคา จํานวน 3,000,000 บาท 

3,000,000.00  3,000,000.00        

2. รับซ้ือคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 
ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ จํานวน 
1,000,000 บาท และขายคืน
หนวยลงทุน ชนิดบุคคล/กลุม
บุคคล จํานวน 500,000 บาท 

(1,500,000.00)   (1,000,000.00)   (500,000.00) 

3. จายเงินปนผล จํานวน 80,000 
บาท 

(80,000.00)     (80,000.00)   

รวมรายการที่เก่ียวของกับหนวย
ลงทนุแตละชนิด (บาท) 

1,420,000.00  3,000,000.00  (1,000,000.00) (80,000.00) (500,000.00) 

มูลคาทรัพยสินสุทธิภายหลัง
รายการที่เก่ียวของกับหนวย
ลงทุนแตละชนิด 

107,266,546.51  21,622,747.72  34,101,624.22  1,924,670.77  49,617,503.80  

สวนเพิ่มของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
จํานวน 900,000 บาท 

900,000.00  181,421.64  286,123.33  16,148.60  416,306.43  

มูลคาทรัพยสินสุทธิภายหลัง
รายการที่เก่ียวของกับหนวย
ลงทุนแตละชนิด และสวนเพิ่มฯ 

108,166,546.51  21,804,169.36  34,387,747.55  1,940,819.37  50,033,810.23  

วิธีคิดการปนสวนมูลคาทรัพยสินสุทธิ  
ชนิดสะสมมูลคา  =  108,166,546.51 x (21,622,747.72/107,266,546.51) 
ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ  =  108,166,546.51 x (34,101,624.22/107,266,546.51) 
ชนิดจายเงินปนผล  =  108,166,546.51 x (1,924,670.77/107,266,546.51) 
ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล  =  108,166,546.51 x (49,617,503.80/107,266,546.51) 

คาใชจายของกองทุนรวมตอวัน (หาร 365 วัน) 
คาธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ตอป) โดยประมาณของแตละชนิดกองทุน 
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 กองทุนรวม 
หนวยลงทุนชนิด
สะสมมูลคา 

หนวยลงทุนชนิดรับ
ซ้ือคืนอัตโนมัติ 

หนวยลงทุน 
ชนิดจายเงินปนผล 

หนวยลงทุน 
ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล 

คาธรรมเนียมการจัดการ (+VAT 
7%) 

  1.07% 1.07% 1.07% 0.535% 

คาธรรมเนียมการจัดการ (+VAT 
7%) 

(2,437.54) (639.19) (1,008.08) (56.90) (733.37) 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  
= 0.03% (+VAT 7%) 

(95.13) (19.18) (30.24) (1.71) (44.00) 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 
= 0.061% (+VAT 7%) 

(193.42) (38.99) (61.49) (3.47) (89.47) 

คาธรรมเนียมรวมตอวัน (2,726.09) (697.36) (1,099.81) (62.08) (866.84) 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) 108,163,820.42  21,803,472.00  34,386,647.74  1,940,757.29  50,032,943.39  
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย) 
-หนวยลงทุนเพิ่มข้ึนจากซ้ือ
หนวยลงทุนชนิดสะสมมูลคา 
จํานวน 3,000,000 บาท/
10.0632 = 298,115.9075 
หนวย 
- หนวยลงทุนลดลงจากการรับ
ซ้ือคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติของ
ชนิดรับซ้ือคืนหนวยลงทุน
อัตโนมัติจํานวน 1,000,000 
บาท/10.0631 = 99,372.9566 
หนวย 
- หนวยลงทุนลดลงจากการขาย
คืนหนวยลงทุน ชนิดผูลงทุน
กลุม/บุคคล 500,000 บาท/
10.0632 = 49,685.9846 หนวย 

10,667,223.3516 2,148,707.5645 3,388,764.1391 199,209.1397 4,930,542.5083 

มูลคาหนวยลงทุน  
(บาทตอหนวย) 

10.1398 10.1472 10.1472 9.7423 10.1475 

 
Q: กองทุนรวมนี้มีจํานวนเงินทุนโครงการเทาใด 
A: 10,000 ลานบาท ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวน

เงินทุนของ โครงการไดไมเกิน 1,500 ลานบาท หรือคิดเปนจํานวนหนวยลงทุนไมเกิน 150,000,000 หนวย 

Q: กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเปนทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผูลงทุนควรลงทุน ในระยะเวลาเทาใด 
A: เหมาะสําหรับผูลงทุนที่ยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนไดในระดับปานกลางคอนขางสูง ผลตอบแทนที่กองทุนจะไดรับสวนใหญ

จะมาจากกําไรจากสวนตางของราคาหลักทรัพย เงินปนผล (ถามี) และ/หรือดอกเบี้ยรับ รวมถึงผลตอบแทนจากแนวโนมเงินบาท
ออนคาเทียบกับเงินสกุลตางประเทศที่กองทุนลงทุน 
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Q: ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน  
A:  ปจจัยที่มีผลกระทบที่สําคัญ ไดแก 

 การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอาจมีผลกระทบตอการเคล่ือนไหวของมูลคาหนวยลงทุน 
 การผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสารในตราสารแหงหนี้ 
 ความผันผวนของราคาหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่กองทุนลงทุนอยู 
 ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ อาจสงผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนเปล่ียนแปลง  ซึ่งอาจทําให
เงินตนและผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนตามไปดวย  

Q: กองทุนรวมนี้เปนกองทุนรวมที่มีผูประกันเงินลงทุนหรือเปนกองทุนรวมที่มุงเนนจะคุมครองเงินตนหรือไม อยางไร  
A:  กองทุนรวมนี้ไมมีการประกันเงินลงทุนและไมคุมครองเงินตน 

Q: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอยางไร 
A: กองทุนรวมนี้เปนกองทุนรวมแบบไมกําหนดอายุโครงการ โดยวันที่ส้ินสุดรอบปบัญชี ประมาณ 1 ป นับต้ังแตวันจดทะเบียนกอง

ทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

Q: ทานสามารถซื้อกองทุนนี้ควบกับกรมธรรมประกันชีวิต (Unit-Link) ไดหรือไม 
A: ในชวงแรกบริษัทจัดการยังไมเปดใหบริการซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิตได ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเปดใหบริการ

บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาโดยประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

Q: การลงทุนในรปูแบบการซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต (Unit-Link) คืออะไร 
A: การลงทุนในรูปแบบการซ้ือหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต คือ การท่ีผูลงทุนขอทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และ

บริษัทประกันชีวิตจะนําเงินคาเบี้ยประกันสวนหนึ่งหรือทั้งหมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามท่ีผูลงทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวมที่
บริษัทประกันชีวิตกําหนดไว โดยสัดสวนของเงินคาเบี้ยประกันชีวิตที่จะนําไปลงทุนในกองทุนรวมจะเปนเทาใดขึ้นอยูกับ
หลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดไวในกรมธรรม ทั้งนี้ เงินคาเบี้ยประกันชีวิตที่นําไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น
หรือลดลงไดตลอดเวลาตามผลประกอบการของกองทุนรวมที่ผูลงทุนเลือกไว 

กราฟแสดงผลตอบแทนยอนหลงัภายในระยะเวลา 5 ปของดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD  

 
หมายเหตุ : (1) ท่ีมา Bloomberg ต้ังแตวันท่ี 16 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2560 

      (2) ผลตอบแทนในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกีย่วของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึง 
ผลตอบแทนในอนาคต 
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ขอกําหนดในการซื้อขายและโอนหนวยลงทุน 

Q: กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนอยางไร 
A: การเสนอขายหนวยลงทุน 

ในคร้ังแรกผูลงทุนส่ังซื้อหนวยลงทุนขั้นตํ่า 5,000 บาท  ในราคาหนวยลงทุน หนวยละ 10.00 บาทคํานวณเปนหนวยลงทุนได โดย
นําจํานวนเงินที่ส่ังซื้อหนวยลงทุนหารดวยราคาขายหนวยลงทุน (มูลคาหนวยลงทุน บวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน     
(ถามี) และภาษีมูลคาเพิ่ม คาใชจายในการซ้ือหรือขายหลักทรัพย (ถามี)) ยกตัวอยาง เชน หากผูลงทุนส่ังซ้ือหนวยลงทุนใน
ชวงเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก และคาธรรมเนียมสําหรับการส่ังซื้อหนวยลงทุนสําหรับชวงการเสนอขายคร้ังแรก เทากับ
รอยละ 0.535 ของมูลคาหนวยลงทุน (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ราคาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกเทากับ 10.0535 บาทตอหนวย  
โดยหากผูลงทุนส่ังซ้ือหนวยลงทุนเทากับ 5,000 บาท ในชวงการเสนอขายคร้ังแรกดังกลาว ผูลงทุนจะไดรับจํานวนหนวยลงทุน
เทากับ 497.3392 หนวย (5,000/10.0535)  

ผูลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนได ดังนี้ 
ชวงระยะเวลาการเสนอขายคร้ังแรก (IPO): “ทุกวันทําการ”  
 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  โทร. 0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900, 

 0-2544-3907, 0-2544-3909, 0-2544-3941, 0-2544-3998 
และสํานักงานสาขาทุกแหง เวลาเปดทําการ - 15.30 น. 

 บลจ. ไทยพาณิชย จํากัด โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปดทําการ – 15.30 น. 
 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่ไดรับการแตงต้ังจากบริษัทจัดการ หรืออาจพิจารณารับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการ

ธนาคารทางอินเตอรเน็ต SCB EASY FUND ภายใต SCB EASY NET www.scbeasy.com เวลา เร่ิมใหบริการ -16.00 น. 

ชวงระยะเวลาการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก (หลัง IPO): “ทุกวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน*” ต้ังแตเวลาเปดทําการ
จนถึงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ จะเร่ิมเปดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนหลังจากการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก ภายใน 1 เดือน
นับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอทุก
แหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนใหผูลงทุนทราบตอไป โดยผูลงทุนส่ังซื้อคร้ังแรกไมนอยกวา 5,000 บาท และคร้ังตอไปไม
นอยกวา 1,000 บาท ผูลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนไดที่  
 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  โทร. 0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900, 

       0-2544-3907, 0-2544-3909, 0-2544-3941, 0-2544-3998 
   และสํานักงานสาขาทุกแหง เวลาเปดทําการ - 15.30 น. 
 บลจ. ไทยพาณิชย จํากัด โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปดทําการ – 15.30 น. 
 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ไดรับการแตงต้ังจากบริษัทจัดการ และบริษัทอาจพิจารณาแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือ

รับซื้อคืนอื่นเพิ่มเติมไดในภายหลัง หรืออาจพิจารณารับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน ผาน 
o บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต SCB EASY ภายใต SCB EASY NET www.scbeasy.com  

เวลาเร่ิมใหบริการ -16.00 น. 

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณาแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงไดในภายหลัง  
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(ทั้งนี้ *วันที่ตามปฏิทินที่เปนวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของตางประเทศท่ีกองทุนลงทุน และ/หรือ
วันทําการของกองทุนตางประเทศท่ีกองทุนลงทุน และ/หรือประเทศที่เก่ียวของกับการลงทุน หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศ
กําหนดเพิ่มเติม) 

กรณีผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดา ผูลงทุนต้ังแต 2 คนขึ้นไปแตไมเกิน 4 คน สามารถถือหนวยลงทุนรวมกันได แตสําหรับกรณีผู
ลงทุนที่เปนนิติบุคคลผูลงทุนไมสามารถถือหนวยลงทุนรวมกับผูอื่นได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กําหนด เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น 

ผูลงทุนสามารถชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก  

  กรณีผูลงทุนทํารายการผานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และสาขาของธนาคาร 
 ชําระเปนเช็ค หรือดราฟตลงวันที่เดียวกับวันที่ส่ังซื้อหนวยลงทุนและขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนาม  
"ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปดของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด” 

 กรณีผูลงทุนทํารายการผานบริษัทจัดการ หรือ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนรายอื่นที่ไดรับการแตงต้ัง 
 นําเช็คหรือเงินสดเขา “บัญชีจองซื้อกองทุนบลจ.ไทยพาณิชย จํากัด” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังตอไปนี้ 

ธนาคาร เลขที่บัญชี 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 049-3-14025-7 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 745-1-03996-7 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 777-0-05798-9 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 129-3-16153-3 
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 001-1-53664-6 
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 00011300000058 
ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) 014-3-00524-4 
ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 739-3-63022-5 
ธนาคารซิต้ีแบงก ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 080-0-35104-9 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 039-6-03711-9 
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 0001-114-005054-9 
ธนาคารออมสิน 000-0-43239-3 

การเสนอขายหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 
 กรณีผูลงทุนทํารายการผานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และชองทางที่ธนาคารกําหนด  

 ชําระเปนเช็ค หรือดราฟตลงวันที่เดียวกับวันที่ส่ังซื้อหนวยลงทุนและขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนาม  
“ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปดของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด” 

 กรณีผูลงทุนทํารายการผานบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนรายอื่นที่ไดรับการแตงต้ัง 
 นําเช็คหรือเงินสดเขา “บัญชีซื้อกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังตอไปนี้ 

ธนาคาร เลขที่บัญชี 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 049-3-13640-2 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 745-1-03912-6 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 777-0-05844-9 
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ธนาคาร เลขที่บัญชี 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 129-3-16151-7 
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 001-1-53394-0 
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 00011300000058 
ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) 014-3-00522-8 
ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 739-3-63018-7 
ธนาคารซิต้ีแบงก ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 080-0-35101-4 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 039-6-03709-7 
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 0001-114-005054-9 
ธนาคารออมสิน 000-0-43238-5 

วิธีการรับซื้อคืน 

กรณีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัต ิ
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 12 คร้ัง โดยถือวาบริษัท

จัดการไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนใหส่ังขายคืนหนวยลงทุนและมอบหมายใหบริษัทจัดการดําเนินการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนโดยอัตโนมัติแลว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกลาวจะทําใหจํานวนหนวยลงทุนของผูถือหนวย
ลงทุนแตละรายลดลง 

(2) การพิจารณาจํานวนเงินและการจายเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่ง
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทนุโดยอัตโนมัติ จากผลตอบแทนจากการลงทุน และ/หรือเงินตน 

(3) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม (1) ขางตนโดยนําเงินของผูถือหนวยลงทุนทุกรายไปลงทุนตอยังกองทุนเปดไทย
พาณิชยตราสารหนี้ระยะส้ัน (SCBSFF) หรือ กองทุนรวมตราสารหน้ี/กองทุนรวมตลาดเงินที่บริษัทจัดการกําหนด  หรือ
กองทุนรวมอื่นตามความประสงคของผูถือหนวยลงทุน  โดยกองทุนที่รองรับจะเปนไปตามที่บริษัทจัดการกําหนด 

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหผูถือหนวยลงทุนที่มีรายช่ือตามหลักฐานที่
ปรากฎอยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

(5) บริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ ส้ินวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ เปนเกณฑในการคํานวณ 
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน  

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนสงคําส่ังขายคืน/สับเปล่ียนออกหนวยลงทุนในวันทํารายการรับซื้อคืนอัตโนมัติ จนทําใหหนวยลงทุนที่ 
เหลืออยูไมเพียงพอตอการทํารายการรับซ้ือคืนอัตโนมัติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะทํารายการรับซ้ือคืนอัตโนมัติหนวยลงทุน
คงเหลือทั้งหมด โดยถือวาไดรับความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดเหตุการณอยางใดอยางหน่ึง
หรือหลายอยางดังนี้ 
(ก) กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนถูกคําส่ังยึดหรืออายัดหนวยลงทุนโดยผูที่มีอํานาจตามกฎหมาย บริษัทจัดการจะไมดําเนินการรับซื้อ

คืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เฉพาะหนวยลงทุนในสวนที่ถูกคําส่ังยึดหรืออายัดดังกลาวเทานั้น 
(ข) กรณีที่หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนติดภาระจํานําอยู บริษัทจัดการจะไมดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

ทั้งนี้เฉพาะหนวยลงทุนในสวนที่ติดภาระจํานําดังกลาวเทานั้น 
(ค) กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาการไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติคร้ังนั้นๆ เปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุน 
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ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกความเห็นชอบใหส่ังขายคืนหนวยลงทุนตาม (1) ขางตนได เวนแตบริษัทจัดการเห็นวา
เหมาะสมและอนุญาตเปนกรณีพิเศษสําหรับผูถือหนวยลงทุนทุกราย 

กรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูลงทุน 

บริษัทจัดการจะเร่ิมเปดรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนทุกวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนต้ังแตเวลาเปดทําการจนถึงเวลาที่บริษัท
จัดการกําหนด ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการขายคืน โดยมีมูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน 1,000 บาท และมูลคาขั้นตํ่าคงเหลือใน
บัญชี 1,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชําระเงินคืนใหผูลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวย
ลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ 
ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทําการในตางประเทศผานทางเว็บไซตบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) โดยการโอนเขาบัญชีธนาคาร หรือออกเปนเช็คขีดครอมส่ังจายช่ือผูลงทุน ตามท่ีผูลงทุนไดแจงความ
ประสงคไว 

ผูลงทุนสามารถส่ังขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน* ไดที่  : 
 บลจ. ไทยพาณิชย จํากัด โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปดทําการ - 15.30 น. 
 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ผูลงทุนสามารถส่ังขายหนวยลงทุนไดที่ 

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

และเฉพาะชองทางที่ธนาคารกําหนด เวลาเปดทําการ - 15.30 น. 
o บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต SCB EASY ภายใต SCB EASY NET www.scbeasy.com  

เวลาเร่ิมใหบริการ – 16.00 น. 
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณาแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงไดในภายหลัง  

(ทั้งนี้ *วันที่ตามปฏิทินที่เปนวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนหลัก และ/หรือวันทําการ
ของตางประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และ/หรือประเทศที่เก่ียวของกับการลงทุน หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกําหนด
เพิ่มเติม) 

Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไมขายหนวยลงทุน 
A: บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทําธุรกรรม

ของผูถือหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนไดตามที่เห็นสมควร โดยไมจําตองแจงให ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา ในกรณีที่เกิด
เหตุการณใดเหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณดังตอไปนี้  
(ก)  ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคําขอใชบริการกองทุน และ/หรือ ใบส่ังซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ แบบฟอรมแสดง

ตนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด ไมครบถวนเพียงพอสําหรับการปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไมย่ืนเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ซึ่งมี
รายละเอียดตามที่บริษัทจัดการกําหนด  

(ข)  บริษัทจัดการเห็นวาการส่ังซ้ือหนวยลงทุนดังกลาวอาจมีลักษณะเปนการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเปนชองทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเปนชองทางในการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการรายตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเปนการหลีกเล่ียง
กฎหมายหรือขัดแยงตอกฎหมายตาง ๆ  
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(ค)  บริษัทจัดการเห็นวา การส่ังซื้อหนวยลงทุนดังกลาวอาจมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนรายอื่น 
หรือความนาเช่ือถือหรือภาพลักษณของธุรกิจจัดการลงทุน หรือช่ือเสียงของบริษัทจัดการ  

(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนใหแกผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาต้ังแต 2 คนขึ้นไปแต
ไมเกิน  4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน และปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต 

(ฉ) เพื่อประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย อินคัม(“กองทุน”)  การเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือ
การสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
รับหรือปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคล
ที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนหรือไมสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนใหนั้น รวมถึง
แตไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูที่มีถ่ินฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถ่ินที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซ่ึงจัดใหมีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

(ช) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคําส่ังซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุน หากการส่ังซื้อดังกลาวขัดกับหลักเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบตอการบริหารจัดการกองทุน หรือทําใหเกิดความเส่ียงทางกฎหมายหรือตอชื่อเสียง
ของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

Q: กองทุนรวมนี้มีขอกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระคาขายคืนหนวยลงทุน การไมขายหรือไมรับ ซื้อคืน
หนวยลงทุนตามคําส่ังที่รับไวแลว และการหยุดรับคําส่ังซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน ไวอยางไร 

A: การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน
เปดไวแลวได เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้  
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปนี้ โดยความเห็นชอบของ
ผูดูแลผลประโยชนแลว  
(ก)  มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ  
(ข)  มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยู
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  
(2) มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลว แตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงาน
การแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
(3) มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชน
ยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง
นั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหน่ึงสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนที่ถูกตอง 
ทั้งนี้ การเล่ือนกําหนดชําระเงินคาขายคืนขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการตามท่ีระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
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การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหรือไมสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามส่ัง 

บริษัทจัดการอาจไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรืออาจหยุดรับคํา
ส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนได เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว ซึ่งไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้  
(1) ตลาดหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซ้ือขายไดตามปกติ  
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีดังตอไปนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของผูดูแล
ผลประโยชนแลว  
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล  
(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือ  
(ค) มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  
ทั้งนี้ การไมขาย หรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังที่ไดรับมาแลว หรือการหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนตาม 
(ก) (ข) หรือ (ค) สามารถกระทําไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตไดรับผอนผันจากสํานักงาน  
(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิด
ผลกระทบตอกองทุนรวมดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ  
(ก) ตลาดซ้ือขายหลักทรัพยดังกลาวไมสามารถเปดทําการซ้ือขายไดตามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมไดลงทุนใน
หลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยแหงนั้นเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม  
(ข) มีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือ
รับโอนเงินจากตางประเทศไดตามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยู
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว  
(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะ
ราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริง ดังตอไปนี้  
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเก่ียวของกับการกระทําดังตอไปนี้  
1. การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เก่ียวกับ การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม
วาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ  
2. การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือ  
3. การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําส่ังเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ 
ทั้งนี้ การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหรือไมสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามส่ังขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการตามท่ีระบุในรายละเอียด
โครงการและหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

การหยุดรับคําส่ังซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน 
เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคําส่ังซ้ือหรือ คําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของ



 

                                                                                         17              กองทุนเปดไทยพาณิชย อินคัม : SCBINC                      

กองทุนเปดไดเปนการช่ัวคราว ตามระยะเวลาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทั้งนี้ ไมเกิน 20 วันทําการติดตอกัน เวน
แตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหขยายระยะเวลาหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนออกไปได  

Q: วิธีการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเปนอยางไร 
A: ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเขาและออกได ตามหลักเกณฑ/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด เวนแต

บริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น โดยผูถือหนวยสามารถติดตอที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนที่ไดรับการแตงต้ังจากบริษัทจัดการ (ถามี) ซึ่งสามารถรับคําส่ังซื้อหรือขายหนวยลงทุน หรือเปนผูทําหนาที่ในการเสนอขาย
และรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน หรือบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือชองทาง
ใหบริการอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด ตามกําหนดการและชองทางท่ีสอดคลองกับการทํารายการส่ังซื้อ และ/หรือขายคืนหนวย
ลงทุน 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการยังไมเปดใหผูถือหนวยลงทุนทํารายการสับเปล่ียนระหวางชนิดหนวยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได หาก
บริษัทจัดการเปดใหบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน โดยจะประกาศผาน
ทางเว็บไซตบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) 
บริษัทจัดการอาจเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงวิธีการสับเปล่ียนหนวยลงทุนไดโดยไมถือเปนการแกไขโครงการตามที่ระบุไวใน
รายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ 
สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)ใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันทําการกอนการ
เปล่ียนแปลงการใหบริการดังกลาว ซึ่งการดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุน
เปนสําคัญ 

Q:  กองทุนรวมนี้กําหนดวิธีการโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดการโอนไวอยางไร 
A:  ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้   

(ก) การโอนหนวยลงทุนใหบิดา มารดา บุตร และคูสมรสของผูถือหนวยลงทุน 
(ข) การโอนหนวยลงทุนตามคําส่ังศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไมรวมถึงกรณีที่ผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาต้ังแต 2 คนขึ้น  

ไปแตไมเกิน 4 คน ถือหนวยลงทุนรวมกันและปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต เวนแตศาลจะมีคําส่ังเปนอยาง
อื่น) 

(ค) การโอนหนวยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ  ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติใหโอนได 
ทั้งนี้ ผูโอนและผูรับโอนจะตองมาย่ืนคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับโอนยังไมได
เปนผูใชบริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําขอใชบริการกองทุนและย่ืนตอนายทะเบียน
หนวยลงทุนพรอมคําขอโอนหนวยลงทุน และชําระคาธรรมเนียมการโอนตามหัวขอคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนที่ระบุไวใน
รายละเอียดโครงการ (ถามี)   
นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหนวยลงทุน พรอมหนังสือรับรองสิทธิใน
หนวยลงทุนใหผูรับโอนหนวยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนหนวยลงทุนภายใน 7 วันนับต้ังแตวันที่นาย
ทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวยลงทุน   
ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเม่ือนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลลงในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเรียบรอย
แลว 
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อนึ่ง เพื่อประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย อินคัม(“กองทุน”) การรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน
ของกองทุน ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธท่ีจะลงทะเบียนการ
โอนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน
ของกองทุนใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูที่มีถ่ินฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถ่ินที่อยูใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซ่ึงจัดใหมีขึ้นและดําเนินกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา 

Q: ผูถือหนวยลงทุนจะทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืน หนวย
ลงทุน ไดจากชองทางใด 

A: บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน ใน Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com 
หรืออื่น ๆ (ถามี) ทุกวันทําการ  

สิทธิของผูถือหนวยลงทุน 
Q: กองทุนรวมนี้มีการออกและสงมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนหรือไม อยางไร 

A:  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกคร้ังที่ผูถือหนวยลงทุนมีการทํา
รายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน เพื่อเปนการยืนยันการทํารายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนของ
ผูถือหนวยลงทุน  โดยในกรณีที่เปนการส่ังซ้ือในระหวางชวงการเสนอขายคร้ังแรก นายทะเบียนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหนวยลงทุน/ใบยืนยันการซ้ือหนวยลงทุนพรอมใบเสร็จรับเงินและใบกํากับ
ภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) ใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณียภายใน 7 วันทําการนับแตวันจด
ทะเบียนกองทุน สวนในกรณีการทํารายการภายหลังชวงเสนอขายคร้ังแรก นายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนพรอมใบยืนยันการทํา
รายการดังกลาว ใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการขาย/รับซ้ือคืน/สับเปล่ียนหนวยลงทุน (ถามี) และ/หรือใบเสร็จรับเงิน 
ใหแกผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียภายใน 7 วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ทั้งนี้ เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตดําเนินการเปนอยางอื่น 

Q: ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจํากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใตเงื่อนไข 

A: สิทธิในการไมไดรับจัดสรรหนวยลงทุน: 
บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลที่ซื้อหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมกํากับ
ตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ 

สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ:   
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยช่ือผูถือหนวยลงทุน (Omnibus account) จะไมนับคะแนน
เสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
 

Q: ชองทางและวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออก
เสียงของบริษัทจัดการกองทนุรวมเพ่ิมเติม 

A: ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียง และดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดโดยบริษัทจัดการจะทําการติดประกาศ 
ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
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Q: กองทุนรวมนี้มชีองทางและวิธีการรองเรียนของผูลงทุน และนโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเขาสูกระบวนการดังกลาวหรือไม อยางไร 

A: ผูถือหนวยลงทุนสามารถนําสงขอรองเรียนมาไดที่ 
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ฝายลูกคาสัมพันธ โทร.0-2777-7777 กด 0 กด 6  
 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000 
 ผูดูแลผลประโยชน : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2470-1962 / 0-2470-1523 โทรสาร 0-2470-1996-7 
การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนรวม และการฝาฝนหรือ
การไมปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไม
ชักชา โดยในกรณีที่เกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมใหนําขอพิพาทเขา
สูการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

บุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของกองทุนรวม 

Q: ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ? 
A: บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด จัดต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เปนบริษัทในเครือธนาคารไทย

พาณิชย ที่ไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ และ กองทุนสวนบุคคล ปจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใตการบริหารจัดการจํานวนทั้งหมด 191 
กองทุน และมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เทากับ 897,241,302,949.33 บาท (ขอมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560) 

  รายช่ือคณะกรรมการจัดการ 
1. นายสมิทธ พนมยงค ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
2. นายณรงคศักด์ิ ปลอดมีชัย กรรมการผูจัดการ และประธานเจาหนาท่ีบริหารการลงทุน 
3. นางปนสุดา ภูวิภาดาวรรธน รองกรรมการผูจัดการ และประธานเจาหนาท่ีบริหารปฏิบัติการ 
4. นางสาวพิณแกว ทรายแกว รองกรรมการผูจัดการ กลุมธุรกจิลูกคาบุคคลและสถาบัน 
5. นางสาวจารุภัทร ทองลงยา ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมจัดการลงทุนตราสารทุน 
6. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมจัดการลงทุนตราสารหน้ี 
7. นายอาชวิณ อศัวโภคิน ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมผลิตภัณฑและตราสารหน้ีตางประเทศ 
8. นางนันทมนัส เปยมทิพยมนัส ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมจัดสรรสินทรัพยและกองทุนตางประเทศ 
9. นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมการลงทุนอสังหาริมทรัพยและโครงสรางพ้ืนฐาน 
10. นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมการลงทุนอสังหาริมทรัพยและโครงสรางพ้ืนฐาน 
11. นางสาววริษา ลพานุกรม ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมธุรกจิเครือขาย 
12. นางสาวอมรมาลย อัมพรพิสฏิฐ ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมธุรกจิกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
13. นางสาวสมใจ โรจนเลิศจรรยา ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมบญัชแีละปฏิบัติการกองทุน 
14. นางสาวคุณากร จิรานุกรสกลุ ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 
1. นายสมิทธ พนมยงค ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
2. นายอนุชา เหลาขวัญสถิตย ประธานกรรมการ 
3.  ดร.อารักษ สุธวีงศ กรรมการ 
4. นายชลิตติ เน่ืองจาํนงค กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
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5. ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน กรรมการบริษัท 

6. นางอภิพันธ เจริญอนุสรณ กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นางสาวศรัณยา เวชากุล กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  
A:    1.  นายสมิทธ พนมยงค   
 2. นายณรงคศักด์ิ ปลอดมีชัย 
 3. นางสาวจารุภัทร ทองลงยา 
 4. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร 
 5. นายอาชวิณ อัศวโภคิน 

6. นางนันทมนัส เปยมทิพยมนัส 
7. นายพูนศักด์ิ โลสนุทร 
8. นางสาวมยุรา ถิ่นธนสาร 
9. นายเอกลักษณ กระแสเศียร 
10. นางสาวศุภรัตน อารียวงศ 
11. นางสาวอรวี อุดมพาณิชย 
12. นายศุภกร ตุลยธญั 
13.   นายสิร พศินพงศ 

 14.   นายจิตติคุณ กุลจิตติเวช 
            15.  นางสาวศศิพิมพ สดแสงจันทร 
 
Q: รายชื่อผูจัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณการทํางานทีเ่กี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
A: รายขื่อและขอมูลที่เก่ียวของกับผูจัดการกองทุน แสดงไดดังนี้ 

กลุมจัดสรรสินทรัพยและกองทุนตางประเทศ 
ลําดับ ชื่อ-สกุล หนาที่และความรบัผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน 

1 นายศุภกร ตุลยธัญ บริหารกองทุน -   ปริญญาโท Master of Arts in 
Internaltional Economics 
and Finance จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

-   ปริญญาตรี Bachelor of 
Science in Psychology 
Washington State 
University 

-   คุณวุฒิพิเศษ CFA 
Charterholder, Fund 
Manager License 

 

-  ผูอํานวยการอาวุโส ฝายการลงทุนผาน
กองทุนตางประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย 

-  ผูอํานวยการอาวุโส ฝายจัดสรรสินทรัพย 
และกลยุทธการลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย  

-  รองผูอํานวยการ ฝายจัดการกองทุนตรา
สารทุน บลจ.วรรณ  

-  ผูจัดการกองทุน ฝายจัดการกองทุนตรา
สารหนี้ บลจ.อเบอรดีน 

-  เศรษฐกร บล.ทิสโก  

2 นายอภิวัฒน นาประทานสุข บริหารกองทุน - ปริญญาโท International 
Economics and Finance 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

- รองผูอํานวยการ ฝายการลงทุนผาน
กองทุนตางประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย  

- ผูวิเคราะหอาวุโส ฝายตลาดการเงิน 
ธนาคารแหงประเทศไทย 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนาที่และความรบัผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาตร 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
คุณวุฒิพิเศษ CFA level III 
Candidate, FRM level 2 
Candidate, CISA level 2 
Candidate, Bond Trader 
License, Fund Manager 
License 

3 นางวิไล ชยางคเสน บริหารกองทุน - ปริญญาโท  M.S. Finance 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

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

- ผูอํานวยการ ฝายจัดสรรสินทรัพยการ
ลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย 

- ผูจัดการกองทุน ฝายจัดการลงทุน บลจ.
ภัทร 

- ผูจัดการกองทุน ฝายจัดการลงทุน 
บลจ.ทิสโก 

- ผูจัดการกองทุน ฝายจัดการลงทุน บลจ.
ฟนันซา 

- นักวิเคราะหอาวุโส กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ 

- นักวเคราะห บล.ซีมิโก 
4 นางสาวอภิญญา องคคุณารักษ บริหารกองทุน -  ปริญญาโท Master of 

Business Administration, 
Finance (เกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง), San Francisco State 
University 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
บัณฑิต ภาคการเงินการ
ธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ
สอง), จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

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

-  ผูอํานวยการ ฝายจัดสรรสินทรัพย             
    การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด 
-  Investment Associate, Hedge   
    Fund/Absolute Return Strategy,    
    Stamos Capital Partners, USA 
-  วาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด  
   (มหาชน) 

5 นายศุภจักร เอิบประสาทสุข บริหารกองทุน -  ประกาศนียบัตร Management 
โรงเรียนการบริหารสโลน 
สถาบันเทคโนโลยี
แมสซาชูเซตส (เอ็มไอที) 

- ปริญญาโท  MBA, Finance 
มหาวิทยาลัยฟูต้ัน (เซ่ียงไฮ) 

- ผูอํานวยการ ฝายการลงทุนผานกองทุน
ตางประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย 

- ผูจัดการกองทุน ฝายการลงทุนใน
ตางประเทศ บลจ.กรุงศรี 

- อาจารยพิเศษภาควิชาการเงิน Sripatum 
International College 

- Payables Associate, บ.เอ็กซอนโมบิล 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนาที่และความรบัผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน 

- ปริญญาโท  MSc, Finance 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร (นิดา) 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level 1, 
Fund Manager License 

6 นายอนุตร อัมรนันทน บริหารกองทุน -  ปริญญาโท MSc 
Management of Science, 
Technology and Innovation 
at Manchester Business 
School, UK   

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

 -  คุณวุฒิพิเศษ CFA 
Charterholder, Fund 
Manager License 

-  รองผูอํานวยการ, ฝายการลงทุนผาน
กองทุนตางประเทศ, บลจ.ไทยพาณิชย 
จํากัด 

-  Trader, ฝายตลาดสินคาลวงหนาและ
บริหารความเสี่ยง, บริษัท น้ําตาลมิตรผล 
จํากัด 

-  รองผูจัดการ, ฝายตลาดการเงิน, บริษัท   
ทุนภัทร จํากัด (มหาชน) 

-   Associate, ฝายวานิชธนกิจและตลาด 
ตราสารทุน, บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด 
(มหาชน) 

7 นายวิจักขณ ณ เชียงใหม บริหารกองทุน -  ปริญญาโท  Master of 
Commerce, Applied 
Finance Major, The 
University of Queensland 

-   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
อิเล็กทรอนิคส สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง 

-  คุณวุฒิพิเศษ  CFA Level I, 
Fund Manager License 

-   ผูจัดการ ฝายการลงทุนผานกองทุน
ตางประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย 

-   วิศวกร ฝายพัฒนาระบบการทดสอบ
ผลิตภัณฑ, UTAC Thai Limited 

8 นายวรุณ ทรัพยทวีกุล บริหารกองทุน -  ปริญญาโท Master of  
Science Financial 
Engineering มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย   

-   ปริญญาตรี Bachelor of 
Business Administration in 
General Management 
มหาวิทยาลัยอัมสัมชัญ 

 -  คุณวุฒิพิเศษ CFA level1, 
FRM level1, Fund Manager 
License 

-   ผูจัดการ ฝายการลงทุนผานกองทุน    
    ตางประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย                    
-  เจาหนาที่ ที่ปรึกษาการลงทุนตราสารทุน  
    และตราสารอนุพันธ  บมจ.หลักทรัพย  
    เมยแบงก กิมเอ็ง(ประเทศไทย) 
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Q: รายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และผูดูแลผลประโยชน 
A: ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

ผูสนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คนืหนวยลงทนุ เบอรโทรศัพท 

1 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  
0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2,  
0-2544-3874-6, 0-2544-3900, 
0-2544-3907, 0-2544-3909,  
0-2544-3941, 0-2544-3998 

2 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 0-2305-9000 
3 บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 0-2659-7777 
4 บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 0-2648-3600 
5 บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด 0-2648-1111 
6 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 0-2638-5000 
7 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2659-8000 
8 บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 0-2695-5000 
9 บริษัทหลักทรัพย เอเชยี พลัส จํากดั (มหาชน) 0-2672-1000 
10 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 0-2657-7000 
11 บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด 0-2697-3875 
12 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 0-2618-1000 
13 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2663-9999 
14 บริษัท ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จาํกัด 0-2223-2288 
15 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) 0-2658-9000 
16 บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) 0-2684-8888 
17 บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 0-2572-5999 
18 บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2862-9999 
19 บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 0-2352-5100 
20 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2627-3100 
21 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากดั 0-2949-1000 
22 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด  0-2660-6677 
23 บริษัทหลักทรัพย นายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ โซลูชั่น จาํกัด 0-2101-8550 
24 บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน อินฟนิติ จํากัด 0-2238-3987 
25 บริษัทหลักทรัพย ทรีนิต้ี จํากัด 0-2801-9100,0-2343-9500 
26 บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2658-6300 
27 บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 0-2658-5800 
28 บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เว็ลธ เมจิก จํากัด 0-2861-5508 
29 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอเชีย เวลท จํากัด 0-2680-5000 
30 บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เวลท รีพับบลิค จํากัด 0-2266-6698 
31 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 0-2217-8000 
32 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2658-8888 
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ผูสนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คนืหนวยลงทนุ เบอรโทรศัพท 
33 บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 0-2205-7000 
34 บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน) 0-2207-0038 
35 บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0-2635-1700 
36 ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 0-2633-6000 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงไดในภายหลัง  

นายทะเบียนหนวยลงทุน 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  โทร. 0-2128-2332-7 

ผูดูแลผลประโยชน 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   โทร. 0-2470-3207     
“นอกจากหนาที่ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ัง ผูดูแลผลประโยชนยังมีหนาที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชนของ 
ผูถือหนวยลงทุนดวย” 
 
 

ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเติม 
ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเติมไดจาก 

   บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 
  ที่อยู:    ไทยพาณิชย ปารค พลาซา อาคาร 1 ชั้น 7 – 8  
   เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 
   เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
   โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 
  Website: www.scbam.com 
  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
  Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6 
 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงต้ังจากบริษัทจัดการ 
ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปล่ียนแปลงชองทางการทราบขอมูลเพิ่มเติมในภายหลังได 
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ปจจัยความเส่ียงในการลงทนุของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอันเปนหรือเก่ียวของกับตราสารแหงหนี้ และ/หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน และ/หรือ 
ตราสาร Basel III และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหนวยลงทุนของกองทุนในตางประเทศท่ีมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวขางตน 
โดยจะไมลงทุนในตราสารทุน หนวย property และ/หรือหนวย infra  ทั้งนี้กองทุนจะพิจารณาปรับสัดสวนการลงทุนในตราสารแหงหนี้ 
และ/หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน และ/หรือตราสาร Basel III และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหนวยลงทุนของกองทุน ไดต้ังแตรอยละ 0 ถึง
รอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดสวนการลงทุนขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนและตามความ
เหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ และมีการลงทุนที่สงผลใหมี net exposure ที่เก่ียวของกับความเส่ียงตางประเทศโดยเฉลี่ยใน
รอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวในสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
(Derivatives) เพื่อปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Hedging) และ/หรืออาจลงทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) อีกทั้งอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึงตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนาแฝง (Structured Note) จึงมีความเส่ียงดังตอไปนี้ 
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ( Market Risk ) : ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร ที่เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงในสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซึ่งเปนความเส่ียงที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถควบคุม
ได  

บริษัทจัดการจะวิเคราะหปจจัยตาง ๆ รวมทั้งติดตามสถานการณการเปล่ียนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอราคา และยังสามารถปรับสัดสวน
การลงทุนไดตามความเหมาะสม ซึ่งจะเปนการชวยลดผลกระทบตอราคามูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

 ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดําเนินงานของผูออกตรา
สารที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสามารถในการทํากําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณแขงขัน 
ความผิดพลาดของผูบริหาร เปนตน ทําใหผูลงทุนในตราสารตองสูญเสียเงินลงทุนได 

บริษัทจัดการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอราคา และคัดเลือกตราสารท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถพิจารณาปรับสัดสวนการ
ลงทุนโดยคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ 
 
 ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนีข้องผูออกตราสาร (Credit Risk) : ความเส่ียงจากตราสารหนี้ที่กองทุนรวมไป
ลงทุนที่อาจจะมีการผิดนัดชําระหน้ี คือบริษัทผูออกตราสารหนี้นั้น ๆ ไมสามารถนําเงินตน/ดอกเบี้ยมาจายเม่ือถึงวันที่ครบกําหนดท่ี
ตองจาย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรือไมมีสภาพคลองพอที่จะมาจายคืน เปนตน   

บริษัทจัดการจะวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ของผูออกตราสาร และคัดเลือกตราสารท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถพิจารณาปรับสัดสวนการ
ลงทุนโดยคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ 

 ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives Risk) : ความเส่ียงจากการที่ราคาหลักทรัพยที่อางอิงอยูมี
ราคาเคล่ือนไหวในทิศทางตรงกันขามกับที่คาดการณไว โดยอาจจะเกิดจากปจจัยตาง ๆ เชน อัตราดอกเบ้ีย หรือปจจัยทางเศรษฐกิจ
อื่น ๆ ที่เก่ียวของ ซึ่งสงผลใหราคาของสัญญาซ้ือขายลวงหนามีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ  

บริษัทจัดการจะวิเคราะหปจจัยตาง ๆ รวมท้ังติดตามสถานการณการเปล่ียนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอราคา และมีการปรับเปล่ียน
สถานการณลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาใหทันเหตุการณ เพื่อใหเหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะน้ัน  
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 ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง  
- ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาหรือมูลคาของตัวแปรอางอิง : อันเนื่องจากปจจัยที่มีผลกระทบตอตัวแปรอางอิง
เปล่ียนไป เชน ปจจัยที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ เชน อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียน (คาเงิน) ปริมาณเงินไหลเขาหรือออก 
(Fund Flow) ปจจัยทางสังคม และปจจัยดานการเมือง เปนตน ดังนั้นกองทุนอาจมีความเส่ียงที่จะไดรับผลตอบแทนนอยลง หรือ
เสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่ดีขึ้น หากตัวแปรอางอิงนั้นมีการเปล่ียนแปลงไมเปนไปตามคาดการณไว  ทั้งนี้กอนพิจารณา
ลงทุน กองทุนจะคาดการณ หรือทําการศึกษาและวิเคราะหตัวแปรอางอิงของตราสารดังกลาวอยางรอบคอบ เพื่อใหกองทุนมีความ
เปนไปไดที่จะไดรับผลตอบแทนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวโดยมีระดับความเส่ียง และผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

- ความเสี่ยงดานการลงทุนตอ (Reinvestment Risk) : ความเส่ียงเม่ือกองทุนตองการนําผลตอบแทน เชน ดอกเบี้ยรับในรูป
กระแสเงินสดที่ไดรับจากตราสาร ฯ ที่ลงทุนในแตละงวดของกองทุน ไปลงทุนตอ แลวไมสามารถไดรับอัตราดอกเบ้ียหรือ
ผลตอบแทนที่เทาเดิมในสถานการณที่อัตราผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้ มีแนวโนมลดลง  เนื่องจากกระแสเงินสดที่ไดรับ
จากดอกเบี้ยเปนงวด ๆ จะถูกนําไปลงทุนใหมอีกคร้ังในตราสารอื่นในราคาตลาดขณะนั้นซึ่งอาจมีอัตราดอกเบี้ยตํ่าลง โดยบริษัท
จัดการจะทําการวิเคราะหสรรหาตราสารเพื่อนํากระแสเงินสดที่ไดรับจากดอกเบ้ียในแตละงวดไปลงทุนตอเพื่อเพิ่มอัตรา
ผลตอบแทน โดยคํานึงถึงเพื่อประโยชนสูงสุดของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน ใหเหมาะสมในแตละสถานการณ 

- ความเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญา (Credit Risk) : ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาซ้ือ
ขายลวงหนา อันเนื่องจากภาระความเส่ียงจากการเขาทําสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝงของคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงเพิ่มขึ้นอยาง
มาก จนไมสามารถปฏิบัติตามภาระท่ีไดตกลงไวในสัญญา แตอยางไรก็ดี บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนาแฝง (structure note) ที่คูสัญญาไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือจากสถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือ ในระดับ 
Investment Grade จากสถาบันการจัดอันดับความนาเช่ือถือที่ไดรับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

-  ความเสี่ยงจากการไถถอนคืนตราสารที่ลงทุนกอนครบกําหนด (Call Risk)  : ในกรณีที่ตราสารดังกลาวมีเงื่อนไขใหมีการ
เรียกไถถอนคืนไดกอนกําหนด Call option ไวลวงหนา ผูออกตราสารมีสิทธิที่จะจายชําระหนี้ไดกอนกําหนด สวนใหญจะเกิดขึ้น
เม่ืออัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงหรือการที่อันดับความนาเช่ือถือของผูออตราสารเพิ่มขึ้น หรือผูออกตราสารสามารถหาแหลง
เงินทุนอื่นที่มีตนทุนตํ่ากวามาจายคืน (Refinancing) ทําใหกองทุนถูกบังคับใหไถถอน และเสียโอกาสในการไดรับอัตรา
ผลตอบแทนในระดับเดิม โดยตองนําเงินที่ไดรับคืนนั้นไปลงทุนใหมในตราสารอื่นทดแทนซึ่งอาจมีอัตราผลตอบแทนตํ่ากวาอัตรา
เดิมที่เคยไดรับ ในการน้ีบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนตราสารท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนความเหมาะสมของเงื่อนไขการชําระเงินคืน
ของตราสารนั้น ๆ พรอมทั้งกําหนดและเจรจาเพื่อใหไดอัตราผลตอบแทนที่ดีขึ้นเพื่อชดเชยความเส่ียงดังกลาวดวย 

  ความเส่ียงจากการลงทุนในตางประเทศ (Country and political risk) 
คือ ความเส่ียงในเร่ืองของเสถียรภาพและรวมถึงการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  การเงิน  ตลอดจนภาวะตลาดเงิน  
ตลาดทุน ของประเทศตาง ๆ  ที่กองทุนลงทุน 
กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เสนอขายในตางประเทศ กองทุนจึงอาจไดรับผลกระทบหากมีการเปล่ียนแปลง
ทางการเมือง ขอกําหนด กฎเกณฑหรือนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ อาทิเชน นโยบายทางการเงินเร่ือง
ขอจํากัดของการเคล่ือนยายเงินตราตางประเทศเขา-ออกโดยเสรี หลักเกณฑและกฎหมายที่เก่ียวของในการจัดต้ังกองทุนรวมที่
อาจแตกตางจากหลักเกณฑและกฎหมายท่ีเก่ียวของในการจัดต้ังกองทุนรวมของประเทศไทย เปนตน  ทั้งนี้  ในการพิจารณา
ลงทุนบริษัทจัดการจะติดตามสถานการณการเปล่ียนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน  ตลาดทุน  ตลอดจน
ปจจัยพื้นฐานตาง ๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอยางใกลชิด  เพื่อประเมินความเส่ียงจากการลงทุนในประเทศน้ัน ๆ ซึ่งอาจ
ชวยลดความเส่ียงในสวนของ  Country risk ลงไดบาง 
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 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงิน (Exchange rate risk) 
คือ ความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ การลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศท่ีมีสกุลเงินแตกตาง
ไปจากสกุลเงินที่ระดมทุนจากผูถือหนวยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกลาวจะขึ้นอยูกับการเปล่ียนแปลงของอัตรา
แลกเปล่ียนในชวงเวลาน้ัน ๆ ดวย โดยอัตราแลกเปล่ียนอาจเพ่ิมขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปล่ียน ณ ขณะท่ี
ลงทุนเร่ิมแรก ซึ่งอาจมีผลทําใหตัวเลขรายงาน มูลคาหนวยลงทุนผันผวน และอาจเกิดกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนได 

กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เสนอขายในตางประเทศ ซึ่งอาจเปนสกุลเงินตาง ๆ ที่แตกตางกันและกองทุนอาจ
เขาทําสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณในแตละขณะ 
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของสกุลเงินตางประเทศนั้น ๆ เทียบกับสกุลเงินบาท ทําใหผูถือ
หนวยลงทุนมีโอกาสขาดทุนหรือกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเฉพาะสวนหลักทรัพยหรือทรัพยสินในสกุลเงินตางประเทศท่ีไมไดทํา
การปองกันความเส่ียงดังกลาว อีกทั้งการทําธุรกรรมปองกันความเส่ียงอาจมีตนทุน ซึ่งทําใหผลตอบแทนของกองทุนรวม
โดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น 

 ความเส่ียงที่เกิดจากการไดรบัชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนกองทนุรวมตางประเทศลาชา 

คือ ความเส่ียงที่เกิดจากวันหยุดทําการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เก่ียวของกับการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับวันหยุด 
ทําการของประเทศไทย  ทําใหกองทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศท่ีกองทุนลงทุน
ลาชา  และสงผลกระทบตอการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทนุใหกับผูถือหนวยลงทุนในประเทศ 

กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เสนอขายในตางประเทศ ซึ่งอาจเกิดปญหาอันเกิดจากวันหยุดทําการของประเทศ
ที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เก่ียวของกับการลงทุน(ถามี) มีวันหยุดทําการไมตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย กองทุนจึง
อาจประสบปญหาความลาชาในการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะชําระเงินคาขาย
คืนหนวยลงทุนดังกลาวใหกับผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ ซึ่งบริษัท
จัดการจะประกาศวันหยุดทําการในตางประเทศผานทางเว็บไซตบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน (ถามี)   

 ความเส่ียงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) 

คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนเขาไปลงทุน เชน การออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณที่ไม
ปกติ ทําใหกองทุนไมสามารถนําเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศไดครบถวนตามท่ีคาดไว สงผลกระทบตอการคาดการณ
ผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน 

บริษัทจัดการจะวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอความสามารถในการนําเงินลงทุนกลับประเทศของนักลงทุนตางชาติ
ของประเทศท่ีกองทุนเขาลงทุนอยางถ่ีถวนรอบคอบ 
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ตารางสรุปอัตราสวนการลงทุนของกองทนุรวม 

กองทุนเปดไทยพาณิชย อินคัม มีการลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน  
สรุปตามอัตราสวนดังนี้ 

สวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํากัดอัตราสวน 
2 ตราสารภาครัฐตางประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 
ไมจํากัดอัตราสวน 

2.2  กรณีมี credit rating อยูในระดับ investment grade 
แตตํ่ากวา 2 อันดับแรก 

ไมเกิน 35% 

3 หนวย CIS  ไมจํากัดอัตราสวน 
 4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออก

ตราสารมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
4.1  มี credit rating อยูในระดับ investment grade   
4.2  เปนธนาคารออมสิน  ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่
รัฐบาลเปนประกัน  

ไมเกิน 20% 
หรือไมเกิน 10% เม่ือเปนการลงทุนในตางประเทศหรือผูมี
ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยูตางประเทศ โดยเลือกใช credit 
rating แบบ national scale ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 5 ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 
5.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน SN หรือศุกูก ที่ผู
ออกจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. 
ตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศ
ไทย 
5.2  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
5.2.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้  
< 397 วัน นับแตวันที่ลงทุน และไมไดมีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 
5.2.2 ผูมีภาระผูกพันตามตราสารดังกลาวตองเปนบุคคลดังนี้ 
5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจ
สถาบันการเงิน  
5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห  
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย  
5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 

ไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 
(1) 20%  หรือ 
(2) น้ําหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5% 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูในระดับ investment grade 
5.5  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้  
> 397 วัน นับแตวันที่ลงทุน ตองขึ้นทะเบียนหรืออยูในระบบ
ของ regulated market 

6 ทรัพยสินดังนี้ 
6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี้  
6.1.1 เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน SN หรือศุกูก ที่ผู
ออกจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารน้ันใน
ตางประเทศ หรือผูออกจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 
(แตไมรวมสาขาของ ธพ.ตางประเทศที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือเปนตราสาร Basel 
III 
6.1.2  มี credit rating อยูในระดับ investment grade 
6.1.3  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
6.1.3.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาด
ซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ 
6.1.3.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการท่ัวไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 
6.1.3.3  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกําหนดวันชําระหน้ี  
< 397 วัน นับแตวันที่ลงทุน และไมไดมีลักษณะตาม 6.1.3.1 
หรือ 6.1.3.2 ผูมีภาระผูกพันตามตราสารดังกลาวตองเปน
บุคคลดังนี้ 
6.1.3.3.1  บุคคลตามขอ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.1.3.3.2  สถาบันการเงินระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปน
สมาชิก 
6.1.3.3.3  สถาบันการเงินตางประเทศที่มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตามขอ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 
6.1.4  ในกรณีที่เปนตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหนี้  
> 397 วัน นับแตวันที่ลงทุน ตองขึ้นทะเบียนหรืออยูในระบบ
ของ regulated market 
6.2  ธุรกรรมดังนี้ ที่คูสัญญามี credit rating อยูในระดับ 
investment grade 
6.2.1  reverse repo 
6.2.2  OTC derivatives 

รวมกันไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 
(1) 15% (หรือไมเกิน 10% เม่ือเปนการลงทุนในตางประเทศ
หรือผูมีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยูตางประเทศ โดยเลือกใช 
credit rating แบบ national scale ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด) หรือ 
(2) น้ําหนักของทรัพยสินที่ลงทุนใน benchmark + 5% 

7 ทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในขอ 1 - ขอ 6 (SIP) รวมกันไมเกิน 5% 
หมายเหตุ : ในกรณีเปนทรัพยสินดังนี้ ไมมีขอกําหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผูรับฝาก ผูออกตราสารหรือคูสัญญาแลวแตกรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
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สวนที่ 2 : อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามกลุมกิจการ (group limit)*  

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพยสินของบริษัททุกบริษัทที่อยูในกลุมกิจการ

เดียวกันหรือการเขาเปนคูสัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับ
บริษัทดังกลาว  

ไมเกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 
(1)  25% หรือ 
(2)  น้ําหนักของทรัพยสินที่ลงทุนใน benchmark + 10%  

*หมายเหตุ : ในกรณีเปนทรัพยสินดังนี้ ไมมีขอกําหนดเก่ียวกับ group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 

สวนที่ 3 : อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพยสิน (product limit)**  
ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 
 1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติ

บุคคลตามกฎหมายไทย (ไมรวมถึงสาขาในตางประเทศของ
นิติบุคคลดังกลาว) เปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา ดังนี้ 
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 
(ไมรวมถึงทรัพยสินที่กองทุนไดรับโอนกรรมสิทธิ์มาจาก
คูสัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ 
derivatives) 

- รวมกันไมเกิน 45% เฉล่ียในรอบปบัญชีเวนแต
เปน MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ป ใหเฉล่ียตาม
รอบอายุกองทุน 
- อัตราขางตนไมใชกับ MF ที่อายุกองทุน 
คงเหลือ < 6 เดือน  ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มี 
อายุโครงการ > 1 ป  
  
 
 

 2 ทรัพยสินดังนี้ 
2.1  B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขหามเปล่ียนมือแตกองทุน
ไดดําเนินการใหมีการรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารไดตาม
วิธีการที่กฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขใหกองทุนสามารถ
ขายคืนผูออกตราสารได 
2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่มีระยะเวลาการ
ฝากเกิน 12 เดือน  
2.3  total SIP ตามขอ 5 ของสวนนี้ 
(ขอนี้ไมใชกับการลงทุนของกองทุนรวมปด และกองทุน buy 
& hold ที่ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทาเงินฝาก ที่มีอายุไมเกินอายุกองทุนหรือรอบการ
ลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให
ทรัพยสินดังกลาวมีอายุสอดคลองกับอายุกองทุน) 

รวมกันไมเกิน 25% 
 

 3 reverse repo ไมเกิน 25% 
 4 securities lending   ไมเกิน 25% 
 5 total SIP ซึ่งไดแก ทรัพยสินตามขอ 7 ในสวนท่ี 1 : อัตราสวน

การลงทุนที่คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single 
entity limit) แตไมรวมถึงตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน SN 
ศุกูก หรือ Basel III ที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 

รวมกันไมเกิน 15% 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 
5.1  มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ 6 ในสวนท่ี 1 : 
อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือ
คูสัญญา (single entity limit)  
5.2  มี credit rating อยูในระดับตํ่ากวา investment grade 
หรือไมมี credit rating 

6 derivatives ดังนี้ 
6.1  การเขาทําธุรกรรม 
derivatives ที่มีวัตถุประสงค
เพื่อการลดความเส่ียง 
(hedging)  

ไมเกินมูลคาความเส่ียงที่มีอยู  

6.2  การเขาทําธุรกรรม 
derivatives ที่มิใชเพื่อการลด
ความเส่ียง (non-hedging) 

global exposure limit 
6.2.1  กรณีกองทุนไมมีการลงทุนแบบซับซอน1  
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยตองไมเกิน 100% 
ของ NAV (รายละเอียดของการคํานวณ ใหพิจารณาตามหลักเกณฑที่สํานักงาน
ประกาศกําหนด) 
6.2.2  กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซอน2  
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลคาความ
เสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของกองทุนตองเปนดังนี้ 
(1)  absolute VaR < 20% ของ NAV  
(2)  relative VaR < 2 เทา ของ VaR ของ benchmark 
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซอน”  หมายความวา  การลงทุนในสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนาที่มีกลยุทธแบบซับซอน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่มีความซับซอน (exotic derivatives) 
(รายละเอียดของการคํานวณ ใหพิจารณาตามหลักเกณฑที่สํานักงานประกาศ
กําหนด) 

**หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนไมมีขอกําหนดเก่ียวกับ 
product limit 
1,2 รายละเอียดของการคํานวณ ใหพิจารณาตามหลักเกณฑที่สํานักงานประกาศกําหนด 

สวนที่ 4 : อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 
ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  
1 ตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ตราสาร 

Basel III และศุกูก ของผูออกรายใดราย
หนึ่ง (ไมรวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย 
หรือตราสารหนี้ภาครัฐตางประเทศ) 

1.1  ไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาหนี้สินทางการเงิน (financial 
liability)3 ของผูออกตราสารรายน้ัน ตามที่เปดเผยไวในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลาสุด โดยไมใหนับรวมมูลคาหนี้สิน
ดังกลาวของเจาหนี้ที่มีความเก่ียวของกับผูออก เชน เงินกูยืมจาก
กิจการ ที่เก่ียวของกัน เปนตน 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูออกตราสารไมมีหนี้สินทางการเงินตามที่เปดเผยไว
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลาสุด4  ใหใชอัตราสวนไม
เกิน 1 ใน 3 ของมูลคาการออกและเสนอขายตราสารตามขอนี้ของผู
ออกรายนั้นเปนรายคร้ัง  เวนแต ในกรณีที่ผูออกตราสารไดมีการย่ืน
แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยในลักษณะเปน
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  
โครงการ (bond issuance program) ใหพิจารณาเปนรายโครงการ 
1.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอนี้โดยเปนตราสารท่ี
ออกใหมและมี credit rating อยูในระดับตํ่ากวาinvestment grade 
หรือไมมี credit rating ให บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใตการ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาการ
ออกและเสนอขายตราสารดังกลาวเปนรายคร้ัง เวนแตกรณีที่ผูออก
ตราสารไดมีการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพยในลักษณะเปนโครงการ (bond issuance program) ให
พิจารณาเปนรายโครงการ 
(อัตราสวนตาม 1.2 ไมใชกับกรณีเปนตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้  
 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 
 2. ธนาคารออมสิน 
 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห 
 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
 5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 
 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง  
ประเทศไทย  
 7. ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  
 8. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
 9. บล. 
 10. สถาบันการเงินระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปน   สมาชิก 
 11. สถาบันการเงินตางประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตาม 1. – 9.) 

2 หนวย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน 
CIS ตางประเทศ ที่ออกหนวยนั้น   
- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนในกรณีดังนี้ 
(1) การลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 
โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จัดต้ังขึ้นใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 
(1.3) เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

หมายเหตุ : 3 หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ใหพิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผูออกตราสารดังกลาวไดจัดทํางบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเปนมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปนที่ยอมรับในระดับ
ส าก ล  เช น  International Financial Reporting Standards (IFRS) ห รือ  United States Generally Accepted 
Accounting Principle (US GAAP) เปนตน 

4 รวมถึงกรณียังไมครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในคร้ังแรกของผูออกตราสาร 
 

ทั้งนี้ การคํานวณสัดสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แกไขเพิ่มเติม 
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ตารางคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายทั้งหมดทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน  

คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*  
(ชนิดสะสมมูลคา ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ ชนิดจายเงินปนผล และชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล) 

 อัตราตามโครงการ 
รอยละตอปของมูลคาทรัพยสินรวม หักดวยหนี้สินรวม 
กอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแล
ผลประโยชน (ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน (ถามี) 
และคาธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐาน
ในการคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันที่
คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม (1) 

1. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได 
- ชนิดสะสมมูลคา 
- ชนิดรับซื้อคืนอตัโนมัติ 
- ชนิดจายเงินปนผล 
- ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล 

 
ไมเกิน 3.21 
ไมเกิน 3.21 

ไมเกิน 3.21 (ยังไมเปดใหบริการ) 
ไมเกิน 2.14 (ยังไมเปดใหบริการ) 

 คาธรรมเนียมการจัดการ  
- ชนิดสะสมมูลคา 
- ชนิดรับซื้อคืนอตัโนมัติ 
- ชนิดจายเงินปนผล 
- ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล 

 
ไมเกิน 2.68 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.9095) 
ไมเกิน 2.68 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.9095) 
ไมเกิน 2.68 (ยังไมเปดใหบริการ) 
ไมเกิน 1.61 (ยังไมเปดใหบริการ) 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.11 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.04066) 
 คาธรรมเนียมนายทะเบยีนหนวยลงทุน ไมเกิน 0.11 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.06527) 
 คาใชจายท่ีเกิดจากการผิดนัดชําระราคา ตามท่ีจายจริง 
 คาใชจายอื่น ๆ ไมเกิน 2.68 
 คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน
รวม (Advertising Expenses) 
- ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก  
- ภายหลังเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 

 
 

ไมเกินรอยละ 0.27 ตอป ของจํานวนเงินทุนโครงการ 
 ไมเกิน 0.27 (2) 

2. คาธรรมเนียมและคาใชจายทีป่ระมาณการไมได ตามที่จายจริง 
 
คาธรรมเนียมและคาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน**  
(ชนิดสะสมมูลคา ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ  ชนิดจายเงินปนผล และชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล) 

 อัตราตามโครงการ 
รอยละของมูลคาหนวยลงทุน 

 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end Fee)*** 

ไมเกิน 3.21 (เกบ็จริง ดังน้ี 
ชวง IPO 

 เงินลงทุนตํ่ากวา 50 ลานบาท 0.909% 
 เงินลงทุนต้ังแต 50 ลานบาทขึ้นไป 0.428% 

หลัง IPO 
 เงินลงทุนตํ่ากวา 50 ลานบาท 1.07% 

 เงินลงทุนต้ังแต 50 ลานบาทขึ้นไป 0.535%) 
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 อัตราตามโครงการ 
รอยละของมูลคาหนวยลงทุน 

 คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end Fee)***   ไมเกิน 3.21 (ปจจุบันยกเวนไมเรียกเก็บ) 
 คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นหนวยลงทุน 

- คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา ***   
 
 
 
 
 
 

- คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก***  

 
ไมเกิน 3.21 (เกบ็จริง ดังน้ี 

ชวง IPO 
 เงินลงทุนตํ่ากวา 50 ลานบาท 0.909% 

 เงินลงทุนต้ังแต 50 ลานบาทขึ้นไป 0.428% 
หลัง IPO 

 เงินลงทุนตํ่ากวา 50 ลานบาท 1.07% 
 เงินลงทุนต้ังแต 50 ลานบาทขึ้นไป 0.535%) 

ไมเกิน 3.21 (ปจจุบันยกเวนไมเรียกเก็บ) 
 คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุน กอนระยะเวลาถือครองท่ี

กําหนดไวในโครงการ  (Exit Fee) -ไมมี- 
 คาใชจายในการซื้อหรือขายหลกัทรัพย เม่ือมีการสั่งซือ้หรือสัง่

ขายหรือสบัเปลี่ยนหนวยลงทุน (เกบ็เขากองทุน)  (3) 
ไมเกิน 0.75 

(ปจจุบันยกเวนไมเรียกเกบ็) 
 คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ตามอัตราท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด 
  คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน (Unit Transfer Fee) 10 บาท ตอ 1,000 หนวยลงทุน (ถามี) 

 
 

 

หมายเหตุ :  
* คาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกลาวจะถือเปนภาระของกองทุนรวม  
** คาธรรมเนียมหรือคาใชจายตาง ๆ ที่เรียกเก็บจากผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุน รวมภาษี มูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกลาวจะ
ถือเปนภาระของผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุน  
    ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมและ
คาใชจายทั้งหมดของกองทุนใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงดังกลาว และใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
    ทั้งนี้  บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตาง ๆ ดังกลาวขางตนไดไมเกินรอยละ 5 ของอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย โดยไม
ถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน โดยประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 
ฉบับเปนเวลา 3 วันติดตอกัน และติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการสํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวย
ลงทุน และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วัน นับแตวันที่เปลี่ยนแปลง 
(1) หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดที่เก่ียวของ มีแกไขหรือ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  ขอกําหนด  เงื่อนไขหรือหลักเกณฑในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลง
วิธีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมใหเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาวโดยไมถือเปนการแกไขโครงการ 
(2) ทั้งนี้ ไมเกินรอยละ 0.27 ของมูลคาทรัพยสินรวม หักดวยหนี้สินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน (ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันที่คํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ในแตละวัน 
(3) กองทุนจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้โดยคํานวณเขาไปในราคาขาย หรือราคารับซ้ือคืนหรือราคาสับเปล่ียนเขา หรือราคาสับเปล่ียนออก ทั้งนี้ อัตรา
คาใชจายอาจมีการเปล่ียนแปลงได หากตลาดหลักทรัพยมีการประกาศเปลี่ยนแปลง 
*** คาธรรมเนียมการขาย/การรับซ้ือคืน/การสับเปล่ียนหนวยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายในอัตราที่ไมเทากัน โดยบริษัท
จัดการจะแจงรายละเอียดและหลักเกณฑใหทราบตอไป 
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คําเตือน / ขอแนะนํา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําเตือนหรือคําแนะนําตามประกาศอ่ืน 

 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงานไดรับ
รองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่
เสนอขายนั้น 

 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเชนเดียวกันกับที่บริษัท
จัดการกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกัน
ความขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ผูลงทุนสามารถขอตรวจสอบ
รายละเอียดขอมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการไดที่ทางเว็บไซต  www.scbam.com 

  กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 
จึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปดไทยพาณิชย อินคัม  ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปดไทยพาณิชย อินคัม ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด 

 ในกรณีที่ผูลงทุนตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม ผูลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดที่บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จาํกัด หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

 ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เม่ือมีความเขาใจในความเส่ียงของสัญญาซ้ือขายลวงหนาและควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุนโดยคํานึงถึงประสบการณการลงทุนวัตถุประสงคการลงทุนและฐานะการเงินของผูลงทุน
เอง      

 ผูลงทุนสามารถตรวจดูขอมูลที่อาจมีผลตอการตัดสินใจลงทุน เชน การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวของไดที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก .ล .ต . ห รือ โดยผ าน เค รือข ายอิ น เตอ ร เน็ ต ของสํ านั ก งานคณ ะกรรมการ  ก .ล .ต . 
(http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพื่อตนเองได โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศตางๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบเพ่ือที่
บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานได  

 ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียง และดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดโดยบริษัทจัดการจะทํา
การติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน และเก็บไวเปนขอมูลเพื่อใชอางอิงในอนาคต 
หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดที่บริษัทจัดการหรือผูขายหนวย
ลงทุน 

 ผูลงทุนควรตรวจสอบใหแนใจวา ผูขายหนวยลงทุน เปนบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจําตัวของบุคคลดังกลาวที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกใหดวย 

 ในกรณีที่ผูลงทุนไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ผูลงทุนรับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการ
จัดการกองทุนรวมท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานและที่แกไขเพิ่มเติม โดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพัน
ระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวม 

หนังสือช้ีชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 
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 คําจํากัดความ :  
 
โครงการ หรือ โครงการจัดการ หรือ โครงการจัดการกองทุนรวม  

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย อินคัม 
 
กองทุน หรือ กองทุนรวม  

หมายถึง กองทุนเปดไทยพาณิชย อินคัม 
 
หนวยลงทุน  

หมายถึง หนวยลงทุนกองทุนเปดไทยพาณิชย อินคัม 
 
ชนิดหนวยลงทุน 

หมายถึง หนวยลงทุนกองทุนเปดไทยพาณิชย อินคัม มี 4 ชนิด คือ  
1. ชนิดสะสมมูลคา (ชื่อยอ : SCBINCA)  
2. ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ชื่อยอ : SCBINCR)  
3. ชนิดจายเงินปนผล (ชื่อยอ : SCBINCD)  
4. ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล (ชื่อยอ : SCBINCP) 
 

หนังสือชี้ชวน  

หมายถึง หนังสือชี้ชวนท่ีมีรายละเอียดตามที่กําหนด โดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
แบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม  

 
บริษัทจัดการ  

หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด  
 
ผูดูแลผลประโยชน  

หมายถึง ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม  
 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายใหทําหนาท่ีขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
 
นายทะเบียนหนวยลงทุน  

หมายถึง นายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวม  
 
วันทําการ 

หมายถึง วันเปดทําการตามปกตขิองบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
 
วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน 

หมายถึง วันทําการตามปฏิทินท่ีเปนวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของ
กองทุนหลัก และ/หรือวันทําการของประเทศที ่กองทุนหลักลงทุน และ/หรือประเทศที่
เกี่ยวของกับการลงทุน และ/หรอืตามที่บริษัทจัดการกําหนด 

 
วันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

หมายถึง ทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนท่ีกําหนดใหเปนวันทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 
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มูลคาหนวยลงทุน  
หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด เมื่อส้ินวันทําการที่ 
  คํานวณ  
 
ราคาขายหนวยลงทุน  

หมายถึง มูลคาหนวยลงทุนบวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี)  
 
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน  

หมายถึง มูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนยีมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)  
 
การแกไขราคายอนหลัง 

หมายถึง แกไขราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง โดยแกไขราคายอนหลัง 
   ตั้งแตวันท่ีราคาหนวยลงทุนไมถูกตองจนถึงปจจุบัน 
 
การชดเชยราคา  

หมายถึง การเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหรือผูขายคืนหนวยลงทุนท่ีมีราคาหนวยลงทุนไม 
   ถูกตอง หรือการจายเงินซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองกับราคา 
   หนวยลงทุนท่ีถูกตองแทนการเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยลงทุน 
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
 
สํานักงาน / สํานักงาน ก.ล.ต. / สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
 
บริษัทจดทะเบียน  
หมายถึง บริษัทท่ีมีหุนไดรับการจดทะเบียนหรือไดรับอนุญาตใหทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหง 
  ประเทศไทย  
 
บริษัทข้ึนทะเบียน  

หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลกัทรัพยกรุงเทพ  
 
ตลาดหลักทรัพย  

หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 
สถาบันการเงิน 

หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน  
 
สมาคม 

หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพยประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการการลงทุน 

 
กลุมกิจการ 

หมายถึง บริษัทใหญและบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีท่ีสภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเก่ียวกับการจัดทํา
งบการเงินรวมท่ีมีการจัดทําและเปดเผยลาสุด เวนแตในกรณีท่ีไมมีการจัดทํางบการเงินรวมให
พิจารณาตามสัดสวนการถือหุนท่ีปรากฏในบัญชรีายชื่อผูถือหุนลาสุดที่สงตอกระทรวงพาณิชย 
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ราคาซื้อ  

หมายถึง ราคาที่กองทุนชําระใหแกคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเปนคาซื้อหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ ตาม
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน  

 
มูลคาธุรกรรม  

หมายถึง ราคาซื้อรวมกับผลประโยชนท่ีกองทุนพึงไดรับจากธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน จนถึง
วันท่ีมีการคํานวณ  

 
กองทุนรวมอีทีเอฟ (exchange traded fund) 

หมายถึง กองทุนรวมเปดที่โดยทั่วไปบริษัทจัดการกองทุนรวมจะขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนเฉพาะกับ
ผูลงทุนรายใหญ โดยมีวัตถุประสงคใหผลตอบแทนของกองทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทน
ของดัชนีอางอิง และจัดใหมีตลาดรอง (organized market) สําหรับการซื้อขายหนวยลงทุน
ของผูลงทุนใดๆ 

 
คําอธิบายศัพทเรื่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายคํายอและความหมายของคํายอ รวมถึง
คําศัพทท่ีปรากฏในหัวขอประเภทและอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพย 

คําศัพท คําอธิบายศัพท 

“กลุมกิจการ” บริษัทใหญและบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีท่ีสภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดใหจัดทํางบการเงินรวม 

“กองทุนรวมเปด” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

“กองทุน CIS 
ตางประเทศ” 

กองทุนท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศซึ่งมีลักษณะเปนโครงการลงทุน
แบบกลุม (collective investment scheme)  ท้ังนี้ ไมวากองทุนดังกลาวจะ
จัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต หรือรูปอื่นใดแตไมรวมถึงกองทุน property และ
กองทุน infra ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ 

“กองทุน ETF 
ตางประเทศ” 

กองทุน exchange traded fund ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพยสินท่ีเกี่ยวของกับโครงสรางพื้นฐานของประเทศ
ตางๆ ซึ่งไดแก 

1. กองทุนโครงสรางพื้นฐานท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรพัย หรือตามกฎหมายวาดวยทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสรางพื้นฐานตางประเทศที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ
ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสรางพื้นฐานตาม 1. ท้ังนี้ ไมวากองทุนโครงสรางพื้นฐานดังกลาวจะ
จัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต หรือรูปอื่นใด 

“กองทุน property” กองทรัพยสินท่ีเกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยซึ่งอยูในรูปแบบอยางใดอยางหน่ึง
ดังนี้ 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ีอยูภายใตบังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

2. ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยทรัสต
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“การลดความเส่ียง” การลดความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยการเขาเปนคูสัญญาใน 
derivatives ท่ีมีลักษณะครบถวนดังนี้ 

1. ไมมีวัตถุประสงคเพื่อหาผลประโยชนโดยการเก็งกําไร (speculate) 
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คําศัพท คําอธิบายศัพท 

2. มีผลใหความเส่ียงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3. เปนการลดความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียงเฉพาะของทรัพยสินท่ีตองการลด
ความเส่ียง 

4. สามารถลดความเส่ียงไดอยางมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทาเงินฝาก” 

ทรัพยสินดังนี้ 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอ่ืนท่ีมี
ลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก  

2. สลากออมทรัพยท่ีออกตามกฎหมายวาดวยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 

3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายวาดวยธนาคารออมสิน  

“เงินฝากอิสลาม” ขอตกลงที่เปนไปตามหลักชะรีอะฮ (Shariah) และมีลักษณะที่เทียบเคียงได
กับเงินฝาก โดยคูสัญญาท่ีเทียบเคียงไดกับผูฝากสามารถเรียกคืนเงินตนจาก
คูสัญญาฝายท่ีเทียบเคียงไดกับผูรับฝากไดเต็มจํานวน ณ เวลาใดๆ 

“ดัชนีกลุมสินคาโภค
ภัณฑ” 

ดัชนีท่ีมีองคประกอบเปนสินคาโภคภัณฑหลายชนิด 

“ดัชนีเงินเฟอ” ดัชนีท่ีจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสะทอนอัตราเงินเฟอ 

“ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเง่ือนไขใหแปลงสภาพเปนหุนได   

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี้ 

1. ตั๋วเงินคลัง   

2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุนกู ท่ีกระทรวงการคลังหรือกองทุนฟนฟูเปน
ผูมีภาระผูกพนั 

“ตราสารภาครัฐ
ตางประเทศ” 

ตราสารที่มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลตางประเทศ 
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ หรือ
องคการระหวางประเทศ เปนผูออกหรือผูค้ําประกัน แตไมรวมถึงตราสารท่ีออก
โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นของประเทศนั้น 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเปนเงินกองทุนของสถาบันการเงินไมวาตามกฎหมายไทย
หรือตางประเทศ ท่ีมีการอางอิงจากหลักเกณฑการกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย
ตางประเทศ” 

ศูนยกลางหรือเครือขายใด ๆ ท่ีจัดใหมีข้ึนเพื่อการซ้ือขายหลักทรัพยใน
ตางประเทศ โดยมีลักษณะครบถวนดังนี้ 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพยจากผูเสนอซื้อหลายรายและผู
เสนอขายหลายราย 

2. มีการกําหนดหลักเกณฑหรือจัดใหมรีะบบ ซึ่งกําหนดเกี่ยวกับวิธีการในการ
ซื้อขายหลักทรัพยไวเปนการลวงหนา โดยผูใหบริการไมอาจใชดุลยพินิจใน
การจัดการซื้อขายเปนประการอื่น และผูเสนอซื้อเสนอขายยินยอมท่ีจะผูกพัน
ตามหลักเกณฑหรือระบบนั้น 

“ธปท.” ธนาคารแหงประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย 
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“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร 

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย 

“บลจ.” บล. ท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม 
หรือการจัดการกองทุนสวนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทท่ีมีหลักทรัพยท่ีไดรบัการจดทะเบียนหรือไดรับการอนุญาตใหทําการซื้อ
ขายไดใน SET 

“บริษัทยอย” บริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมท่ีมีการจัดทําและเปดเผยลาสุด ท้ังนี้ หากไมมีงบ
การเงินรวมใหพิจารณาตามสัดสวนการถือหุนท่ีปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถือหุน
ลาสุด 

“บริษัทใหญ” บริษัทใหญตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมท่ีมีการจัดทําและเปดเผยลาสุด ท้ังนี้ หากไมมีงบ
การเงินรวมใหพิจารณาตามสัดสวนการถือหุนท่ีปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถือหุน
ลาสุด 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 

“ใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน” 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงซึ่งกําหนดใหเปน
หลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวา
ดวยการกําหนดประเภทหลักทรัพยเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) 

“ผูมีภาระผูกพัน” ผูท่ีมีภาระผูกพันในการชําระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผูออก ผูส่ังจาย 
ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน แลวแตกรณี 

“ศูนยซื้อขาย 
derivatives” 

ศูนยซื้อขายดังนี้ 

1. ศูนยซื้อขาย derivatives ท่ีไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อ
ขายลวงหนา 

2. ศูนยซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งข้ึนและใหบริการไดตามกฎหมาย
ตางประเทศและไดรับการยอมรับจากสํานักงาน 

“หนวย CIS” หนวยของกองทุนอยางใดอยางหน่ึงดังนี้  

1. หนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยูภายใตบังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทนุท่ัวไป กองทุน
รวมเพื่อผูลงทุนท่ีมิใชรายยอย กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนสวนบุคคล 

2. หนวยของกองทุน CIS ตางประเทศ 

“หนวย infra” หนวยของกองทรัพยสินท่ีเกี่ยวของกับโครงสรางพื้นฐานซึ่งอยูในรูปแบบอยาง
ใดอยางหน่ึงดังนี้ 

1. กองทุนโครงสรางพื้นฐานท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรพัย หรือตามกฎหมายวาดวยทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสรางพื้นฐานตางประเทศที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศซึ่ง
มีวัตถุประสงคหลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสราง
พื้นฐานตาม 1. ท้ังนี้ ไมวาจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต หรือรูปอื่นใด 

“หนวย property” หนวยของกองทรัพยสินท่ีเกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยซึ่งอยูในรูปแบบอยางใด
อยางหน่ึงดังนี้ 
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1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ีอยูภายใตบังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

2. ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยทรัสต
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“หุนกูระยะส้ัน” หุนกูท่ีมีกําหนดเวลาชําระหนี้ไมเกิน 270 วันนับแตวันท่ีออกหุนกู 

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเปนดัชนีหรือองคประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพรอยาง
กวางขวางและสอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกองทุนน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดังนี้ 

1. บลจ.ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ 

2. ผูทําหนาท่ีบริหารจัดการกองทุน CIS ตางประเทศ 

“concentration 
limit” 

อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมสีวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน 

“counterparty limit” อัตราสวนการลงทุนท่ีคูสัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เวนแตท่ีกําหนดไวเปนการเฉพาะตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน 

“credit derivatives” derivatives ท่ีมีลักษณะเปนการเคลื่อนยายความเส่ียงดานเครดิตของทรัพยสิน
ท่ีไดรับการประกันความเส่ียงจากคูสัญญาฝายหน่ึงไปยังคูสัญญาอีกฝายหน่ึง
ตามมาตรฐานสากล โดยคูสัญญาฝายหน่ึงซึ่งมีภาระผูกพันท่ีจะตองชําระเงิน
ใหแกคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเมื่อเกิดเหตุการณท่ีมีผลตอการชําระหนี้ (credit 
event) ของทรัพยสินท่ีไดรับการประกันความเส่ียง จะไดรับผลตอบแทนหรือ
คาธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกลาว 

“credit event”  เหตุการณท่ีเกี่ยวของกับความสามารถในการชําระหนี้ตามท่ีระบุในขอตกลง
ของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความนาเชื่อถือที่จัดทําโดย CRA ซึ่งเปนการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา 

“currency risk” ความเส่ียงดาน FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา 
underlying ของตราสารหรอืสัญญา แลวแตกรณี 

“derivatives” สัญญาซื้อขายลวงหนา 

“derivatives on  
  organized 
exchange” 

derivatives ท่ีซื้อขายในศูนยซื้อขาย derivatives 

“discount rate” อัตราสวนลดของหลักทรัพยหรือตราสารที่มีการลงทุนท่ีจะใชในการคํานวณ
มูลคาของหลักทรัพยหรอืตราสารนั้น 

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรัสตหรือกองอสังหาริมทรัพยท่ีจัดตัง้ข้ึนตามกฎหมายตางประเทศซึ่งมี
วัตถุประสงคหลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจ
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พัฒนาอสังหาริมทรัพย ท้ังนี้ ไมวากองทรัสตหรือกองดังกลาวจะจัดตั้งในรูป
บริษัททรัสต หรือรูปอื่นใด 

“FX” อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion)  
ซึ่งไดแก ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)  

“group limit” อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามกลุมกิจการ โดยการนําอัตราสวนการลงทุน
ในแตละบริษัทท่ีอยูในกลุมกิจการมาคํานวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความนาเชื่อถือของผูมีภาระผูกพันในฐานะผูรับรอง ผูรับอาวัล  
ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดบัท่ีใชเปรียบเทียบระหวางประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับท่ีสามารถลงทุนได  

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารตอประชาชนเปนการท่ัวไปในครั้งแรก (Initial Public 
Offering) 

“issue rating” อันดับความนาเชื่อถือของหลักทรัพยหรอืทรัพยสิน 

“issuer rating” อันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารหรือคูสัญญา 

“market price” มูลคาตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับท่ีใชเปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มูลคาทรัพยสินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลคาการลงทุนสุทธิในทรัพยสินไมวาเปนการลงทุนโดยตรงหรือโดยออมผาน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาท่ีใหผลตอบแทนโดยอางอิงอยูกับทรัพยสิน 
ซึ่งเปนผลใหกองทุนมีความเส่ียงในทรัพยสินน้ัน 

“Non-retail MF” กองทุนรวมท่ีมีผูถือหนวยลงทุนท้ังหมดเปนผูลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู
ภายใตบังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ีมิใช 
รายยอย กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนสวนบุคคล 

“notional amount” มูลคาตามหนาสัญญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลักษณะของทรัพยสินท่ีขอตกลงตาม credit derivatives อางอิง
ถึง (obligation category & obligation characteristics) 

“options” สัญญาท่ีมีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายลวงหนา” ใน 
มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศนูยซื้อขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสัญญาใชเงิน (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายุเฉลี่ยของทรัพยสินท่ีลงทุน ซึ่งไดจากการคํานวณคาตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามประเภททรัพยสิน 
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“PVD” กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) 

“regulated market” ศูนยกลางที่จัดชองทางการส่ือสารระหวางผูคาเพื่อใหเกิดการเจรจาตอรองซื้อ
ขายตราสารระหวางกันได รวมทั้งใหขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวกับตราสารน้ัน โดย
ศูนยกลางดังกลาวอยูภายใตการกํากับดูแลของทางการหรือหนวยงานที่ทํา
หนาท่ีกํากับดูแลดานหลักทรัพยหรือตราสารท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับ
หลักทรัพย 

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพยประเภทกิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย  (Securities 
Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย  

“SET” ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน 

“single entity limit” อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” อันดับความนาเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผูออกตราสารมีถ่ินท่ีอยู ซึ่งเปน
การประเมินความเส่ียงในการผิดนัดชาํระหนี้ของรัฐบาลของประเทศน้ัน 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการใหสินเชื่อเพื่อ
ธุรกิจหลักทรัพย (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได (Transferable Subscription 
Right) 

“underlying” สินคา ตัวแปร หรือหลักทรัพยอางอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

 
1.  ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม:  

1.1. ชื่อโครงการจัดการ : กองทุนเปดไทยพาณิชย อินคัม 

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : SCB Income Fund 

1.3. ชื่อยอ : SCBINC 

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปด  

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั้ง 

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไมกําหนด 



กองทุนเปดไทยพาณิชย อินคัม 
 

 9

1.7. อายุโครงการ : ไมกําหนด 

1.8. อายุโครงการถึงวันท่ี (กรณีกําหนดอายุเปนชวงเวลา) : 

1.9. เง่ือนไข (อายุโครงการ) :  

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใหโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีไดรับอนุมัติส้ินสุดลง โดยจะไมนํากองทรัพยสิน
ไปจดทะเบียนเปนกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการ โดยไมตองขอมติจากผูถือหนวยลงทุน 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกลาวโดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของกองทุนและผูถือหนวยลงทุน
เปนสําคัญในกรณีดังตอไปนี้ 

(1)  กองทุนรวมมีจํานวนเงินท่ีไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดตั้งกองทุน 

(2)  กองทุนไมสามารถลงทุนไดตามวัตถุประสงคของกองทุนอยางเหมาะสม อันเน่ืองจากปจจัยอื่นใดท่ี
ทําใหผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเขาไปลงทุนปรับตัวลดลงอยางมีนัยสําคัญ ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

(3)  มีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบเก่ียวกับวงเงินรับอนุญาตใหนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ 

(4)  ผูจัดการกองทุนพิจารณาแลวเห็นวาสถานการณการลงทุนในและ/หรือตางประเทศไมเหมาะสม 
และ/หรือมีเหตุใหเชื่อไดวาเปนการปกปองรักษาผลประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุน ซึ่งอาจ
สงผลกระทบตอผลตอบแทนของกองทุนท่ีไมเปนไปตามท่ีบริษัทจัดการคาดหวัง 

(5)  ไมสามารถสรรหาหรือลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศใดๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับ
วัตถุประสงค และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุนได
โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื่อผูลงทุนท่ัวไป 

1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาท่ีตราไว จํานวน ประเภท ราคาของ
หนวยลงทุนท่ีเสนอขาย:  

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท  

2.2. เง่ือนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) :  

1) ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหนวยลงทุนเกิน
จํานวนเงินทุนของโครงการไดไมเกินรอยละ 15 ของจํานวนเงินทุนโครงการหรือไมเกิน 1,500 ลานบาท 
(คิดเปนจํานวนหนวยลงทุนไมเกิน 150,000,000 หนวย) ท้ังนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุน
เกินจํานวนเงินทุนของโครงการ (ใช green shoe option) แตไมเต็มจํานวนท่ีเพิ่มอีกรอยละ 15 ของ
จํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปดการเสนอขายหนวย
ลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกอนครบกําหนดส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย
หนวยลงทุนครั้งแรกไดโดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

2) บริษัทจัดการนําเงินไปลงทุนตางประเทศภายใตวงเงินท่ีไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือ หนวยงานอื่นใดท่ีมีอาจตามกฎหมาย และขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ
โครงการไดโดยไมตองขอมติความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน 

อนึ่ง การเพิ่มหรือลด และ/หรือการโอนหรือรับโอนวงเงินรับอนุญาตใหสามารถไปลงทุนในตางประเทศ
ตามเงื่อนไขตางๆ ดังกลาวขางตน จะสงผลกระทบถึงจํานวนเงินทุนของโครงการซึ่งบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการโดยไมขอมติความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน 

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนได และ/หรือบริษัทจัดการอาจยุติหรือปด
เสนอการขายหนวยลงทุนครั้งแรกกอนส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนได รวมถึงในกรณีท่ีกองทุน
ระดมทุนในชวงการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกไดไมเพียงพอตอการลงทุนในและ/หรือตางประเทศได 
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หรือดวยเหตุอื่นใดท่ีกระทบตอการบริหารจัดการกองทุน ท้ังนี้ข้ึนกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดย
บริษัทจัดการจะคืนเงินคาจองซื้อ/ส่ังซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อ/ส่ังซื้อหนวยลงทุนตอไปและจะแจง
ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันยุติการเสนอขายหนวยลงทุน 
หรือวันยกเลิกการจัดตั้งกองทุนแลวแตกรณี 

2.3. มูลคาท่ีตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท  

2.4. จํานวนหนวยลงทุน : 1,000,000,000.00 หนวย  

2.5. ราคาของหนวยลงทุนท่ีเสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม) 

2.6. มูลคาข้ันต่ําของการส่ังซื้อครั้งแรก :  
ชื่อยอ รายละเอียด 

1. SCBINCA มูลคาข้ันต่ําของการส่ังซื้อครั้งแรก 5,000.00 บาท 

2. SCBINCR มูลคาข้ันต่ําของการส่ังซื้อครั้งแรก 5,000.00 บาท 

3. SCBINCD มูลคาข้ันต่ําของการส่ังซื้อครั้งแรก 5,000.00 บาท 

4. SCBINCP มูลคาข้ันต่ําของการส่ังซื้อครั้งแรก 1.00 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมขอ 2.12 

2.7. มูลคาข้ันต่ําของการส่ังซื้อครั้งถัดไป :  
ชื่อยอ รายละเอียด 

1. SCBINCA มูลคาข้ันต่ําของการส่ังซื้อครั้งถัดไป 1,000.00 บาท 

2. SCBINCR มูลคาข้ันต่ําของการส่ังซื้อครั้งถัดไป 1,000.00 บาท 

3. SCBINCD มูลคาข้ันต่ําของการส่ังซื้อครั้งถัดไป 1,000.00 บาท 

4. SCBINCP มูลคาข้ันต่ําของการส่ังซื้อครั้งถัดไป 1.00 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมขอ 2.12 

2.8. มูลคาข้ันต่ําของการส่ังขายคืน :  
ชื่อยอ รายละเอียด 

1. SCBINCA มูลคาข้ันต่ําของการส่ังขายคืน 1,000.00 บาท 

2. SCBINCR มูลคาข้ันต่ําของการส่ังขายคืน 1,000.00 บาท 

3. SCBINCD มูลคาข้ันต่ําของการส่ังขายคืน 1,000.00 บาท 

4. SCBINCP มูลคาข้ันต่ําของการส่ังขายคืน 1.00 บาท  

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมขอ 2.12 

2.9. จํานวนหนวยลงทุนข้ันต่ําของการส่ังขายคืน :  
ชื่อยอ รายละเอียด 

1. SCBINCA จํานวนหนวยลงทุนข้ันต่ําของการส่ังขายคืน ไมกําหนด 

2. SCBINCR จํานวนหนวยลงทุนข้ันต่ําของการส่ังขายคืน ไมกําหนด 

3. SCBINCD จํานวนหนวยลงทุนข้ันต่ําของการส่ังขายคืน ไมกําหนด 

4. SCBINCP จํานวนหนวยลงทุนข้ันต่ําของการส่ังขายคืน ไมกําหนด 

 รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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2.10. มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ํา :  
ชื่อยอ รายละเอียด 

1. SCBINCA มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ํา 1,000.00 บาท 

2. SCBINCR มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ํา 1,000.00 บาท 

3. SCBINCD มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ํา 1,000.00 บาท 

4. SCBINCP มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ํา 1.00 บาท  

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมขอ 2.12 

2.11 จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ํา :   
ชื่อยอ รายละเอียด 

1. SCBINCA จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ํา ไมกําหนด  

2. SCBINCR จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ํา ไมกําหนด 

3. SCBINCD จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ํา ไมกําหนด 

4. SCBINCP จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ํา ไมกําหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

1. เพิ่มเติมขอ 2.5 ราคาของหนวยลงทุนท่ีเสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท (บวก คาธรรมเนียมการขาย
หนวยลงทุน (ถามี) บวกภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) บวกคาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพย (ถามี)) 

2. เพิ่มเติม 

หัวขอ ปจจุบันกําหนดขั้นต่ํา (บาท) สงวนสิทธิปรับเพิ่มได
สูงสุดไมเกิน (บาท) 

2.6. มูลคาข้ันต่ําของการส่ังซื้อ 
ครั้งแรก 

5,000 
(ยกเวน SCBINCP : 1 บาท) 50,000 

2.7. มูลคาข้ันต่ําของการส่ังซื้อ 
ครั้งถัดไป  

1,000 
(ยกเวน SCBINCP : 1 บาท) 50,000 

2.8. มูลคาข้ันต่ําของการส่ังขายคืน 1,000 
(ยกเวน SCBINCP : 1 บาท) 50,000 

2.10 มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ 
ในบัญชีข้ันต่ํา 

1,000 
(ยกเวน SCBINCP : 1 บาท) 50,000 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับลด ยกเวนหรือเปลี่ยนแปลงจํานวนหรือมูลคาข้ันต่ําขางตนในอนาคตได 
(ท้ังนี้ บริษัทจัดการสามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนหรือมูลคาสูงสุดดังกลาวไดหากประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอื่นๆท่ีเกี่ยวของมีการแกไขเพ่ิมเติมในภายหลัง) โดยไดรบัความเห็นชอบ
จากผูถือหนวยลงทุนแลว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนวัน
ดําเนินการดังกลาว (ท้ังนี้ หากในกรณีท่ีเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 1 วันกอนวันดําเนินการดังกลาว) โดยจะประกาศผานทางเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกําหนดมูลคาข้ันต่ําในการสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนนอยกวาท่ี
ระบุไวขางตนได เพื่อรองรับรายการสงเสริมการขายหรือบริการตางๆ ของบริษัทจัดการ เชน กรณีการทํา
รายการส่ังซื้อหนวยลงทุนโดยการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติจากกองทุนรวมอ่ืน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
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3. วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบาย
การลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในตางประเทศ การลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
ประเภทและอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ี
จะลงทุน :  

3.1. วัตถุประสงคของโครงการ :  

เพื่อระดมเงินออมและเงินลงทุนจากประชาชนทั่วไป นิติบุคคล และ/หรือสถาบันตาง ๆ เพื่อโอกาสในการ
สรางผลตอบแทนท่ีดี จากการลงทุนในตราสารแหงหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III เงินฝาก 
หนวยลงทุนของกองทุน และ/หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น  

3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : ผสม 

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม 

- ตราสารหน้ี : ไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารหน้ี 

- อื่น ๆ : ไมกําหนดสัดสวนการลงทุนอื่น ๆ 

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : ไมมี 

3.4 ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและตางประเทศ : 

กองทุนท่ีเนนลงทุนแบบมีความเส่ียงตางประเทศ 

3.5. นโยบายการกูยืม (ถามี) : บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนใน
นามกองทุนรวมไดตาม หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน  

3.6.1 วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา : ท่ีมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเส่ียง 
(Non-Hedging) มีนโยบายการลงทุนใน derivatives แบบไมซับซอน 

3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach 

3.7. การลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ลงทุน  

3.8. กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : 

มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด 

3.9.ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) 

ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับดวยตนทุนการ
ปองกันความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันท่ีลงทุน (ใน
อัตราสวน 50%) และปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 
(ในอัตราสวน 50%) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงให
ผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปล่ียนตัวชี้วัด คําอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลใน
การเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถ
ใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับ
มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ
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ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตราดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัท
จัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลการตัดสินใจลงทุนได 

3.10 ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ: 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอันเปนหรือเกี่ยวของกับตราสารแหงหนี้ และ/หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสาร Basel III และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหนวยลงทุนของกองทุน
ในตางประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวขางตน โดยจะไมลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ
หนวย property และ/หรือหนวย infra    

สวนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือใหความ
เห็นชอบ ทั้งนี้กองทุนจะพิจารณาปรับสัดสวนการลงทุนในตราสารแหงหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่ง
ทุน และ/หรือตราสาร Basel III และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหนวยลงทุนของกองทุน ไดตั้งแตรอยละ 0 
ถึงรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดสวนการลงทุนขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
ผูจัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ และมีการลงทุนที่สงผลใหมี net 
exposure ที่เกี ่ยวของกับความเสี่ยงตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทุน (Efficient portfolio management) ท้ังนี้ เพื่อใหสรางผลตอบแทนจากการลงทุนไดเพิ่มขึ้น 
และ/หรือลดคาใชจายของกองทุน และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อบริหาร
ความเส่ียง  

นอกจากนี้ อาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) และตรา
สารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาที่สามารถลงทุนได (Non-investment grade) และตราสารหนี้
ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือ
ธุรกรรมการซื ้อโดยม ีส ัญญาขายคืน  (Reverse Repo) โดยเป นไปตามหลักเกณฑที ่สําน ักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

ในสวนการลงทุนในตางประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื ่อ
ปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรับสภาวการณในแตละ
ขณะ ซึ่งขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการลงทุน โดยผูจัดการกองทุนจะพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของ 
เชน ปจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เปนตน เพื่อคาดการณทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน 

ทั้งนี้ ในการคํานวณสัดสวนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนขางตน และสัดสวนที่เกี่ยวของกับความ
เสี่ยงตางประเทศ จะไมนํามาบังคับใชในชวงรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่จดทะเบียน
เปนกองทุนรวม 

3.12. รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ:  

มีนโยบายการลงทุนซึ่งสงผลใหมี net exposure ท่ีเกี่ยวของกับความเส่ียงตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบ
ปบัญชีมากกวาหรือเทากับรอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

3.13. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน: 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรพัยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในประเทศ:  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเฉพาะจากหลักทรัพย ทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังตอไปนี้ เวนแตในกรณี ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของ
หลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  

สวนท่ี 1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป  

1.  ประเภทของตราสาร ไดแก 

1.1  ตราสารหน้ี 

1.1.1  พันธบัตร 

1.1.2  ตั๋วเงินคลัง 

1.1.3  หุนกู (ไมรวมหุนกูแปลงสภาพ หุนกูอนุพันธ และตราสาร Basel III) 

1.1.4  B/E 

1.1.5  P/N 

1.1.6  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกู 

1.1.7  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีมี underlying เปนพันธบัตรหรือหุนกู 

1.1.8  ตราสารหนี้อื่นท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม 

1.2  ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไมรวมตราสาร Basel III) 

1.3  ตราสาร Basel III 

1.4  ศุกูก 

1.5  SN  

2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑในการลงทุน 

ทรัพยสินท่ี บลจ. จะสามารถลงทุนไดตาม 1. ตองมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑท่ีครบถวน ดังนี้ 

2.1  ไมมีขอกําหนดหรือเงื่อนไขท่ีทําใหผูลงทุนมีภาระผูกพันมากกวามูลคาเงินลงทุนในตราสาร 

2.2  สามารถเปล่ียนมือได  (รวมถึงกรณีท่ีเปน B/E P/N หรือ SN ท่ีมีเง่ือนไขหามเปลี่ยนมือแตกองทุนได
ดําเนินการใหมีการรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารไดตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรือมีเง่ือนไขให
กองทุนสามารถขายคืนผูออกตราสารได)  

2.3  มีขอมูลเกี่ยวกับตราสารท่ี บลจ. สามารถเขาถึงไดเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได
อยางสม่ําเสมอ และมีขอมูลราคาที่สะทอนมูลคายุติธรรม โดยขอมูลดังกลาวตองอางอิงจากแหลงขอมูล
ท่ีเชื่อถือไดซึ่งจัดทําตามหลักวิชาการอันเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

2.4  ในกรณีท่ีเปนการลงทุนใน B/E หรือ P/N ท่ีออกตราสารดังกลาวเพื่อชําระหนี้การคา B/E หรือ P/N 
ดังกลาวตองมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้  

2.4.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.4.2  ธนาคารออมสิน  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห  

2.4.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

2.4.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  

2.4.6  ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  
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2.4.7  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  

2.4.8  สถาบันการเงินตางประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับผูรับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

ท้ังนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกลาวตองเปนการอาวัลหรือการรับรองผูส่ังจายหรือผูออกตั๋วท้ังจํานวน
รวมถึงดอกเบ้ีย (ถามี) ตามท่ีระบุไวใน B/E หรือ P/N  

2.5  การลงทุนใน SN ตองเปนไปตามเง่ือนไขเพิ่มเติมดังนี้ 

2.5.1  SN มีการจายผลตอบแทนโดยอางอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives 
ตามท่ีระบุในสวนท่ี 6 ขอ 1 

2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําใหกองทุนตองรับมอบทรัพยสินใดๆ ทรัพยสินน้ันตองเปนทรัพยสิน
ท่ีกองทุนสามารถลงทุนได  เวนแตเปนไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกําหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) และเปนทรัพยสินท่ีสามารถเปลี่ยนมือได โดยกอนการลงทุน บลจ. 
ตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนท่ีอาจทําใหกองทุนตองรับมอบทรัพยสินดังกลาวไวใน
หนังสือชี้ชวน 

2.5.3  ในกรณีท่ีเปน SN ซึ่งมีขอกําหนดหามเปลี่ยนมือ ผูออก SN ตองยินยอมใหกองทุนสามารถไถถอน 
SN ดังกลาวกอนครบอายุ เมื่อ บลจ. รองขอได 

2.5.4  ในกรณีท่ีเปน SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ  บลจ. ตองดําเนินการจัดใหมีขอตกลงกับผูออก SN 
ดังตอไปนี้กอนการลงทุน 

2.5.4.1  ใหผูออก SN คํานวณและแจงมูลคายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันท่ี 15 และวันสุดทาย
ของแตละเดือน ท้ังนี้ ในกรณีท่ีวันดังกลาวเปนวันหยุดทําการของ บลจ. ใหคํานวณและแจงมูลคายุติธรรม
ภายในวันทําการถัดไป   

2.5.4.2  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ีสงผลกระทบตอราคาของ SN อยางมีนัยสําคัญ ใหผูออก SN คํานวณ
และแจงมูลคายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที  

สวนท่ี 2 :  ทรัพยสินประเภทหนวย CIS กรณีเปนหนวยท่ีการออกอยูภายใตบังคับกฎหมายไทย 

ตองมีคุณสมบัติและหลักเกณฑในการลงทุนดังนี้ 

1  มีคุณสมบัติและเปนไปตามหลักเกณฑในการลงทุนเชนเดียวกับขอกําหนดสําหรับตราสารทางการเงิน
ท่ัวไปในสวนท่ี 1 ขอ 2.1 - 2.3 

2  ในกรณีท่ีกองทุนไปลงทุนในหนวย CIS ของ MF  MF ดังกลาวตองมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไมใชกับ
การลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนรวมทองคําท่ีลงทุนในทองคําแทง)  

2.1  มีการลงทุนในทรัพยสินซึ่งเปนประเภทและชนิดเดยีวกับท่ีกองทุนสามารถลงทุนได 

2.2  มีการลงทุนในทรัพยสินเมื่อใชวิธีคํานวณตามสัดสวน (pro rata) แลวไดผลเปนไปตามหลักเกณฑ 
single entity limit ของกองทุนน้ัน 

2.3  มีการลงทุนในทรัพยสินเมื่อใชวิธีคํานวณตามสัดสวน (pro rata) แลวไดผลเปนไปตามหลักเกณฑ 
product limit สําหรับทรัพยสินท่ีเปน SIP ของกองทุนน้ัน 

2.4  มีการลงทุนใน derivatives ท่ีเปนไปตามหลักเกณฑ global exposure limit ของกองทุนน้ัน 

3  ในกรณีท่ีกองทุนรวมฟดเดอรไปลงทุนในหนวย CIS ของ MF  MF ดังกลาวตองไมใชกองทุนรวมฟดเดอร 

สวนท่ี 3 :  ทรัพยสินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก  

ตองเปนเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากของผูรับฝากดังนี้ 

1.  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.  ธนาคารออมสิน  

3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห  

4.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
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5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย  

6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  

7.  ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  

8.  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  

9.  สถาบันการเงินระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิก 

10.  สถาบันการเงินตางประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับผูรับฝากตาม 1. - 9. 

สวนท่ี 4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทุนใน reverse repo ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้ 

1.  คูสัญญา  ตองเปนนิติบุคคลดังนี้ท่ีสามารถเขาเปนคูสัญญาใน reverse repo ไดตามกฎหมายไทย 

1.1  ธพ. 

1.2  บง. 

1.3  บค. 

1.4  บล. 

1.5  บริษัทประกันภัย 

1.6  ธปท. 

1.7  กองทุนฟนฟู 

1.8  นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

1.9  สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

2.  ตราสารที่ใชในการทํา reverse repo  ตองเปนตราสารดังนี้ 

2.1  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตางประเทศ  โดยกรณีเปนตราสารภาครัฐตางประเทศตองมี 
credit rating อยูในอันดับ investment grade  

2.2  B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุนกูระยะส้ัน ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 
เปนผูมีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไมเกิน 1 ป 

2.3  B/E หรือ P/N ท่ี TSFC เปนผูออก ท่ีมีกําหนดวันใชเงินตามตั๋วไมเกิน 270 วันนับแตวันออกตั๋ว และ
เปนตั๋วท่ีถึงกําหนดใชเงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อไดเห็น 

2.4  B/E P/N หรือศุกูก ท่ีมีอายุไมเกิน 90 วันนับแตวันท่ีออก ซึ่งมี credit rating อยางใดอยางหน่ึงดังนี้ 

2.4.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยูในอันดับแรก โดยกรณีท่ีเปน issuer rating ตองเปน credit 
rating ท่ีไดมาจากการจัด credit rating ระยะส้ันดวย 

2.4.2  มี guarantor rating อยูในอันดับ investment grade  

2.5  ตราสารหน้ีซึ่งมีอายุคงเหลือไมเกิน 1 ป ท่ีข้ึนทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหนี้ หรือที่มีขอมูล
ราคาที่นาเชื่อถือและอางอิงไดซึ่งมีการเปดเผยตอสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกลาวตองมี credit rating 
อยางใดอยางหน่ึงดังนี้ 

2.5.1  มี credit rating ระยะส้ันอยูใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงไดกับ 
credit rating ระยะส้ันดังกลาวตามท่ี CRA ไดเปรียบเทียบไว  

2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยูใน 3 อันดับแรก 

2.6  ตราสารหน้ีซึ่งมีอายุคงเหลือไมเกิน 1 เดือนท่ีข้ึนทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหน้ี หรือที่มีขอมูล
ราคาที่นาเชื่อถือและอางอิงไดซึ่งมีการเปดเผยตอสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกลาวตองมี credit rating 
อยางใดอยางหน่ึงดังนี้ 
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2.6.1  มี credit rating ระยะส้ันอยูใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงไดกับ 
credit rating ระยะส้ันดังกลาวตามท่ี CRA ไดเปรียบเทียบไว  

2.6.2  มี credit rating ระยะยาวอยูใน 4 อันดับแรก 

2.7  ทรัพยสินอื่นตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม 

3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี้ของ reverse repo  ตองไมเกิน 90 วัน 

4.  ขอกําหนดเพิ่มเติมที่ บลจ. ตองปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo ตามเกณฑท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

สวนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทการใหยืมหลักทรัพย (securities lending)  

ตองเปนไปตามหลักเกณฑในการลงทุนดังนี้ 

1.  คูสัญญา  ตองมีคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีท่ี
คูสัญญาดังกลาวกระทําการในฐานะตัวแทนของผูยืม ผูยืมตองเปนบุคคลดังนี้ท่ีสามารถประกอบธุรกิจหรือ
ดําเนินกิจการไดตามกฎหมายไทย 

1.1  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 

1.2  ธปท. 

1.3  กองทุนฟนฟู 

1.4  ธนาคารเพื่อการนําเขาและการสงออกแหงประเทศไทย 

1.5  ธพ. 

1.6  บง. 

1.7  บล. 

1.8  บริษัทประกันชีวิต 

1.9  กองทุนสวนบุคคลที่มีมูลคาทรัพยสินของผูลงทุนแตละรายตั้งแต 1 ลานบาทข้ึนไป 

1.10  กองทนุบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

1.11  นิติบุคคลอื่นตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม 

2.  หลักทรัพยท่ีใหยืม  ตองเปนหลักทรัพยท่ีอยูในระบบรับฝากหลักทรัพยของศูนยรับฝากหลักทรัพย 
หรือหลักทรัพยท่ี ธปท. ทําหนาท่ีเปนนายทะเบียนหลักทรัพย  

3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน  บลจ. ตองดําเนินการดังนี้ 

3.1  ดําเนินการใหมีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผูยืมเพื่อเปนประกันการใหยืมหลักทรัพย โดยตอง
เปนหลักประกันดังนี้  

3.1.1  เงินสด 

3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย 

3.1.3  B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุนกูระยะส้ัน ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 
เปนผูมีภาระผูกพัน  

3.1.4  B/E หรือ P/N ท่ี TSFC เปนผูออก ท่ีมีกําหนดวันใชเงินตามตั๋วไมเกิน 270 วันนับแตวันออกตั๋ว
และเปนตั๋วท่ีถึงกําหนดใชเงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อไดเห็น 

3.1.5  B/E P/N หรือศุกูก ท่ีมีอายุไมเกิน 90 วันนับแตวันท่ีออก ซึ่งมี credit rating อยางใดอยางหน่ึงดังนี้ 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยูในอันดับแรก โดยกรณีท่ีเปน issuer rating ตองเปน 
credit rating ท่ีไดมาจากการจัด credit rating ระยะส้ันดวย 

3.1.5.2  มี guarantor rating อยูในอันดับ investment grade  
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3.1.6  ตราสารหน้ีท่ีมี credit rating อยูในอันดับ investment grade 

3.1.7  หนังสือค้ําประกันท่ี ธพ. เปนผูออกใหแกกองทุนเพื่อเปนประกันการคืนหลักทรัพยใหแกกองทุน  

3.1.8  หุนจดทะเบียนใน SET ท่ีมีรายชื่ออยูในดัชนี SET50  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกองทุนไมมีนโยบายการลงทุน
ในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกลาวไมได 

3.1.9  หนวยลงทุนของ MMF 

3.2  ดําเนินการใหกองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะ
มีผลให บลจ. สามารถบังคับชําระหนี้เอาจากหลักประกันดังกลาวไดโดยพลัน 

3.3  หามนําหลักประกันตาม 3.1 ท่ีกองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายตอหรือทําใหไมสามารถบังคับตาม
หลักประกันน้ันได เวนแตเปนการบังคับชําระหนี้ตามขอตกลงในธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นเอง 

3.4  ดํารงมูลคาหลักประกัน ณ ส้ินวัน > 100% ของมูลคาหลักทรัพยท่ีใหยืม 

3.5  ในกรณีท่ีหลักประกันเปนเงินสด ใหนําเงินสดดังกลาวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพยสินดังนี้ 

3.5.1  เงินฝากใน ธพ.  หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

3.5.2  บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้ 

3.5.2.1  บัตรเงินฝาก หรือ P/N ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึนเปนผูมีภาระผูกพัน 

3.5.2.2  P/N ท่ี TSFC เปนผูออก ท่ีมีกําหนดวันใชเงินตามตั๋วไมเกิน 270 วันนับแตวันออกตั๋ว และเปน
ตั๋วท่ีถึงกําหนดใชเงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อไดเห็น 

3.5.2.3  P/N ท่ีมีอายุไมเกิน 90 วันนับแตวันท่ีออก ซึ่งมี credit rating อยางหน่ึงอยางใดดังนี้ 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยูในอันดับแรก โดยกรณีท่ีเปน issuer rating ตองเปน 
credit rating ท่ีไดมาจากการจัด credit rating ระยะส้ันดวย 

3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยูในอันดับ investment grade  

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย 

3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย 

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา  ใหใชสัญญาท่ีมีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยขอกําหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญา
ยืมและใหยืมหลักทรัพยและหลักประกันในธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย 

สวนท่ี 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลักเกณฑการลงทุนดังนี้ 

1.  ประเภท underlying  derivatives ท่ีกองทุนจะเขาเปนคูสัญญาไดตองมี underlying อยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยางดังนี้ 

1.1  ทรัพยสินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได 

1.2  อัตราดอกเบ้ีย 

1.3  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 

1.4  เครดิต เชน credit rating หรือ credit event เปนตน 

1.5  ทองคํา 

1.6  น้ํามันดิบ 

1.7  ดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ ดัชนีเงินเฟอ ดัชนีท่ีมีองคประกอบเปนสินคาหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 
หรือ 1.9  

1.8  ดัชนีท่ีมีองคประกอบเปนดัชนีตาม 1.7 

1.9  underlying อื่นตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม 
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ในกรณีท่ี derivatives อางอิงกับราคาของ underlying ขางตน ราคาที่อางอิงดังกลาวตองเปนราคาปจจุบัน 
(spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายลวงหนา (futures price) เทาน้ัน ท้ังนี้ ราคาของ underlying อื่นท่ี
ไมใชดัชนี หรือ underlying ท่ีเปนองคประกอบของดัชนีดังกลาว ตองเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางและ
เปดเผยไวอยางแพรหลาย 

2.  เง่ือนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ไดตอเมื่อ 

2.1  กรณี MF ไดระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ท่ีจะลงทุนไว
อยางชัดเจนในโครงการ 

2.2  เปนการเขาเปนคูสัญญาใน derivatives อยางใดอยางหน่ึงดังนี้ 

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC derivatives ดังนี้ 

2.2.2.1  กรณีเปน OTC derivatives ในประเทศไทย ตองมีคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเปน ธพ. ธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ตัวแทนซ้ือขาย derivatives หรือผูคา derivatives 

2.3  ในกรณีท่ีจะตองมีการชําระหนี้ดวยการสงมอบสินคาเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง สินคาน้ันตองเปน
ทรัพยสินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได  ท้ังนี้ ไมวากองทุนจะเปนผูมีสิทธิรับมอบหรือมีหนาท่ีสงมอบสินคา
นั้นก็ตาม 

3.  หลักเกณฑเพิ่มเติมกรณี underlying เปนดัชนี  

ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เปนดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกลาวตองมีลักษณะดังนี้ 

3.1  เปนดัชนีท่ีมีการกําหนดวิธีการคํานวณไวอยางชัดเจน โดยมีการระบุแหลงขอมูลของ underlying 
หรือปจจัยตาง ๆ ท่ีนํามาใชในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีใหเปนปจจุบันตามความเหมาะสมของ
องคประกอบของดัชนี  ท้ังนี้ underlying หรือปจจัยดังกลาวตองมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอยาง
เปนอิสระ 

3.2  เปนดัชนีท่ีมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังนี้ 

3.2.1  ดัชนีท่ีมีการกระจายตัวอยางเพียงพอ โดยเปนดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังนี้ 

3.2.1.1  ดัชนีท่ีองคประกอบแตละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของน้ําหนักทั้งหมด 

3.2.1.2  ดัชนีท่ีองคประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ําหนัก ≤ 35% ของน้ําหนักท้ังหมดในกรณีท่ีเปนไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองคประกอบตัวอื่นตองมีน้ําหนักไมเกินอัตราที่กําหนดใน 3.2.1.1 

การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมตองนําองคประกอบที่เกี่ยวของกับทองคํา
หรือน้ํามันดิบมาพิจารณา 

3.2.2  ดัชนีท่ีมีองคประกอบทั้งหมดเปนหรือเกี่ยวของกับทองคําหรือน้ํามันดิบ หรือเปนดัชนีราคาทองคํา
หรือน้ํามันดิบ 

3.2.3  ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเปนไปตามเง่ือนไขครบถวนดังนี้ 

3.2.3.1  เปนดัชนีท่ีมีองคประกอบเปนตราสารหรือสัญญาท่ีกองทุนสามารถลงทุนไดโดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อคํานวณเงินลงทุนตามสัดสวน (pro rata) เสมือนหนึ่งวากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญา
นั้นโดยตรงแลวไดผลเปนไปตามหลักเกณฑ single entity limit ของกองทุนน้ัน 

3.3  เปนดัชนีท่ีไดรับการพัฒนาโดยสถาบันท่ีมีความนาเชื่อถือและทําหนาท่ีไดอยางอิสระจาก บลจ.  
ท้ังนี้ หากปรากฏวาสถาบันดังกลาวเปนบริษัทในเครือของ บลจ.  บลจ. นั้นตองจัดใหมีมาตรการปองกัน
ความขัดแยงทางผลประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ 

3.4  มีการแสดงดัชนีนั้นๆ อยางตอเนื่องเปนประจําทุกวันทําการผานส่ือที่มีการเสนอขอมูลอยางทันเหตุการณ 

3.5  ในกรณีท่ีเปนดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ ดัชนีดังกลาวตองคํานวณจากตัวแปรอยางหน่ึงอยางใดหรือ
หลายอยางดังนี้ 

3.5.1  ราคาปจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายลวงหนา (futures price) ของสินคาโภคภัณฑ 
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3.5.2  ดัชนีสินคาโภคภัณฑท่ีคํานวณจากราคาปจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายลวงหนา 
(futures price) ของสินคาโภคภัณฑสินคาใดสินคาหน่ึง 

3.5.3  ราคาสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีอางอิงกับดัชนีสินคาโภคภัณฑตาม 3.5.2 

3.6  ในกรณีท่ีเปนดัชนีเงินเฟอ ดัชนีดังกลาวตองคํานวณโดยใชแหลงขอมูลอางอิงจากรายงานของ
หนวยงานราชการของประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินคาและบริการท่ี บลจ. แสดง
ใหเห็นไดวาวิธีการคํานวณของผูพัฒนาดัชนีดังกลาวสามารถสะทอนอัตราเงินเฟอไดอยางเหมาะสม 

4.  หลักเกณฑการจัดใหมีทรัพยสินท่ีเพียงพอตอการชําระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 

บลจ. ตองจัดใหมีทรัพยสินของกองทุนท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคลองในจํานวนท่ีเพียงพอตอภาระที่
กองทุนอาจตองชําระหนี้ตามขอตกลงเมื่อ derivatives ส้ินสุดลงไวตลอดเวลาที่ไดลงทุนใน derivatives 
นั้น และเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

5.  หลักเกณฑเพิ่มเติมสําหรับการลงทุนท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเส่ียง 

ในกรณีท่ี บลจ. ลงทุนใน derivatives ท่ี underlying ไมใชส่ิงเดียวกับทรัพยสินท่ีจะลดความเส่ียง การ
ลงทุนใน derivatives ดังกลาวตองเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

6.  หลักเกณฑเพิ่มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 

บลจ. ตองจัดใหมีขอตกลงใน OTC derivatives ดังนี้ 

6.1  ใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงคํานวณและแจงมูลคายุติธรรมของ derivatives ให บลจ. ทราบทุกวันท่ี 15 
และวันสุดทายของแตละเดือน ท้ังนี้ ในกรณีท่ีวันดังกลาวเปนวันหยุดทําการของ บลจ.  ใหคํานวณและ
แจงมูลคายุตธิรรมภายในวันทําการถัดไป 

6.2  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ีสงผลกระทบตอราคาของ derivatives อยางมีนัยสําคัญ ใหคูสัญญาอีก
ฝายหน่ึงคํานวณและแจงมูลคายุติธรรมของ derivatives ให บลจ. ทราบทันที 

6.3  คูสัญญาอีกฝายหน่ึงยินยอมใหมีการลางฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. รองขอได 

7.  หลักเกณฑเพิ่มเติมสําหรับการเขาเปนคูสัญญาใน credit derivatives 

บลจ. ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขดังนี้ 

7.1  เขาเปนคูสัญญาใน credit derivatives ไดเฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเทาน้ัน 

7.2  เขาเปนคูสัญญาไดเฉพาะ credit derivatives ท่ีมีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรม
อยางหน่ึงอยางใด ดังนี้ 

7.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งไดแก การตกลงในฐานะผูซื้อประกันความเส่ียงดานเครดิตที่เกี่ยวของ
กับความสามารถในการชําระหน้ีตาม obligation ของผูผูกพันตาม obligation นั้น โดยคูสัญญาท่ีอยูใน
ฐานะผูขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพันท่ีจะตองชําระเงินตามขอตกลงซื้อประกันความเส่ียงเมื่อเกิด 
credit event ข้ึนโดยจะมีผลใหขอตกลงซื้อประกันความเส่ียงครบกําหนดทันที (ในกรณีท่ีไมเกิด credit 
event ขอตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกําหนดตามปกติ)  ท้ังนี้ ไมวา obligation จะมีเพียงรายการเดียว 
(Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกําหนดใหผูขายประกันความ
เส่ียงมีหนาท่ีชําระหนี้เมื่อเกิด credit event ข้ึนกับ obligation รายการใดรายการหน่ึงเปนรายแรก (First 
to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ข้ึนกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุม obligation 
ซึ่งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในสวนของสินทรัพยรายน้ัน แตขอตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกิด credit 
event ข้ึนกับ obligation ทุกรายการในกลุม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งไดแก การตกลงในฐานะผูซื้อประกันความเส่ียงของสินทรัพย
อางอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะไดรับจากสินทรัพยอางอิง โดยผูขายประกันความเส่ียงมี
ภาระผูกพันท่ีจะจายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวท่ีอางอิงกับอัตราดอกเบ้ียตามที่จะตกลง
กัน และสวนท่ีลดลง (ถามี) ของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยอางอิง เพื่อแลกกับการท่ีผูซื้อประกันความ
เส่ียงจะโอนผลตอบแทนและสวนท่ีเพิ่มข้ึน (ถามี) ของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยอางอิงใหกับผูขาย
ประกันความเส่ียง จนกวาจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไมเกิด credit event) 
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7.3  ตองใชสัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามท่ีสํานักงานยอมรับ ซึ่งมีขอตกลงที่มีลักษณะดังนี้ 

7.3.1  มีผลใชบังคับไดตามกฎหมาย และไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยหรือกฎหมายอื่น 

7.3.2  ไมมีขอกําหนดท่ีทําใหสิทธิท่ีกําหนดไวในตราสารหน้ีหรือสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ี credit 
derivatives นั้นอางอิงเส่ือมเสียไป 

7.3.3  ไมมีขอกําหนดใหกองทุนตองชดใชความเสียหายใหแกคูสัญญา 

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในตางประเทศ 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเฉพาะจากหลักทรัพย ทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังตอไปนี้ เวนแตในกรณี ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของ
หลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

ท้ังนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในตางประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกลาวตองเสนอขายหรือเปน
การทําสัญญาในประเทศท่ีมีหนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกสามัญ
ของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศที่เปนสมาชิกของ WFE หรือเปน
ตราสารของบริษัทท่ีจัดตั้งและเสนอขายใน GMS  

สวนท่ี 1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป  

1.  ประเภทของตราสารตางประเทศ ไดแก 

1.1  ตราสารหน้ีตางประเทศ 

1.1.1  พันธบัตร 

1.1.2  ตั๋วเงินคลัง 

1.1.3  หุนกู  (ไมรวมหุนกูแปลงสภาพ หุนกูอนุพันธ และตราสาร Basel III) 

1.1.4  B/E 

1.1.5  P/N 

1.1.6  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกู 

1.1.7  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีมี underlying เปนพันธบัตรหรือหุนกู 

1.1.8  ตราสารหนี้อื่นท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม 

1.2  ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทนุตางประเทศ (ไมรวมตราสาร Basel III)  

1.3  ตราสาร Basel III ตางประเทศ 

1.4  ศุกูก ตางประเทศ 

1.5  SN ตางประเทศ 

2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑในการลงทุน 

ทรัพยสินท่ี บลจ. จะสามารถลงทุนไดตาม 1. ตองมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑท่ีครบถวน ดังนี้ 

2.1  ไมมีขอกําหนดหรือเงื่อนไขท่ีทําใหผูลงทุนมีภาระผูกพันมากกวามูลคาเงินลงทุนในตราสาร 
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2.2  สามารถเปล่ียนมือได  (รวมถึงกรณีท่ีเปน B/E P/N หรือ SN ท่ีมีเง่ือนไขหามเปลี่ยนมือแตกองทุนได
ดําเนินการใหมีการรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารไดตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรือมีเง่ือนไขให
กองทุนสามารถขายคืนผูออกตราสารได)  

2.3  มีขอมูลเกี่ยวกับตราสารท่ี บลจ. สามารถเขาถึงไดเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได
อยางสม่ําเสมอ และมีขอมูลราคาที่สะทอนมูลคายุติธรรม โดยขอมูลดังกลาวตองอางอิงจากแหลงขอมูล
ท่ีเชื่อถือไดซึ่งจัดทําตามหลักวิชาการอันเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

2.4  ในกรณีท่ีเปนการลงทุนใน B/E หรือ P/N ท่ีออกตราสารดังกลาวเพื่อชําระหนี้การคา B/E หรือ P/N 
ดังกลาวตองมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้  

2.4.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.4.2  สถาบันการเงินตางประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับผูรับฝากตาม 2.4.1 

ท้ังนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกลาวตองเปนการอาวัลหรือการรับรองผูส่ังจายหรือผูออกตั๋ว ท้ังจํานวน
รวมถึงดอกเบ้ีย (ถามี) ตามท่ีระบุไวใน B/E หรือ P/N  

2.5  การลงทุนใน SN ตองเปนไปตามเง่ือนไขเพิ่มเติมดังนี้ 

2.5.1  SN มีการจายผลตอบแทนโดยอางอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives 
ตามท่ีระบุในสวนท่ี 6 ขอ 1 

2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําใหกองทุนตองรับมอบทรัพยสินใดๆ ทรัพยสินน้ันตองเปน
ทรัพยสินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได  เวนแตเปนไปตามมาตรฐานสากลซ่ึงกําหนดโดย International 
Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเปนทรัพยสินท่ีสามารถเปลี่ยนมือได โดยกอนการ
ลงทุน บลจ. ตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนท่ีอาจทําใหกองทุนตองรับมอบทรัพยสิน
ดังกลาวไวในหนังสือชี้ชวน 

2.5.3  ในกรณีท่ีเปน SN ซึ่งมีขอกําหนดหามเปลี่ยนมือ ผูออก SN ตองยินยอมใหกองทุนสามารถไถถอน 
SN ดังกลาวกอนครบอายุ เมื่อ บลจ. รองขอ 

2.5.4  ในกรณีท่ีเปน SN ซึ่งเสนอขายในตางประเทศ  ตองปรากฎวา SN นั้นมีราคาปรากฏในระบบขอมูล
ท่ีนาเชื่อถือไดซึ่งเปนท่ียอมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ บลจ. ตองดําเนินการจัดใหมี
ขอตกลงกับผูออก SN ดังตอไปนี้กอนการลงทุน 

2.5.4.1 ใหผูออก SN สงราคาที่เปนมูลคายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับท่ีใชในการ
คํานวณราคาที่แสดงในระบบขอมูลที่นาเชื่อถือดังกลาว ให บลจ. ทุกวันท่ี 15 และวันสุดทายของแตละ
เดือน  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีวันดังกลาวเปนวันหยุดทําการของ บลจ. ใหคํานวณและแจงมูลคายุติธรรมภายใน
วันทําการถัดไป 

2.5.4.2  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ีสงผลกระทบตอราคาของ SN อยางมีนัยสําคัญ ใหผูออก SN สงราคา
ท่ีเปนมูลคายุติธรรมของ SN มายัง บลจ. ทันที 

สวนท่ี  2 : ทรัพยสินประเภทหนวย CIS กรณีเปนหนวยท่ีการออกอยูภายใตบังคับกฎหมายใน
ตางประเทศ 

ตองมีคุณสมบัติและหลักเกณฑในการลงทุนดังนี้ 

1  มีคุณสมบัติและเปนไปตามหลักเกณฑในการลงทุนเชนเดียวกับขอกําหนดสําหรับตราสารทางการเงิน
ท่ัวไปในสวนท่ี 1 ขอ 2.1 - 2.3  

2  เปนหนวยของกองทุน CIS ตางประเทศที่มีลักษณะดังนี้ 

2.1  การออกและการเสนอขายอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานตางประเทศที่กํากับดูแลดาน
หลักทรัพยและตลาดซื้อขายหลักทรัพยซึ่งเปนสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเปนหนวยของกองทุน CIS 
ตางประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศที่เปนสมาชิกของ WFE  

2.2  CIS operator ของกองทุนดังกลาวอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานกํากับดูแลท่ีเปนสมาชิก
สามัญของ IOSCO 
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2.3  ในกรณีท่ี MF ไปลงทุนในหนวยของกองทุน CIS ตางประเทศ กองทุน CIS ตางประเทศดังกลาว
ตองอยูภายใตหลักเกณฑการกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื่อ       
ผูลงทุนรายยอยของประเทศน้ัน 

3  ประเทศที่กํากับดูแลการเสนอขายหนวยดังกลาวมีมาตรการใหความคุมครองผูลงทุนอยางเพียงพอ 
ท้ังนี้ ตามรายชื่อประเทศท่ีสํานักงานกําหนด 

4  ในกรณีเปนการลงทุนของ MF ในหนวยของกองทุน CIS ตางประเทศ กองทุนดังกลาวตองมีการจํากัด
การกูยืมไวเฉพาะกรณีมีเหตุจําเปนในการบริหารสภาพคลองเปนการช่ัวคราวเทาน้ัน และมีนโยบายการ
ลงทุนดังนี้ (ไมใชกับการลงทุนในหนวยของกองทุน CIS ตางประเทศซ่ึงเปนกองทุนรวมทองคําท่ีลงทุน
ในทองคําแทง) 

4.1  มีการลงทุนในทรัพยสินซึ่งเปนประเภทและชนิดเดียวกับท่ี MF สามารถลงทุนไดในสัดสวน ≥ 80% 
ของ NAV ของกองทุน CIS ตางประเทศนั้น 

4.2  มีการลงทุนในทรัพยสินเมื่อใชวิธีคํานวณตามสัดสวน (pro rata) แลวไดผลเปนไปตามหลักเกณฑ 
single entity limit ของ MF นั้น ท้ังนี้ หลักเกณฑดังกลาวไมใชกับกรณีทรัพยสินท่ีเปน SIP 

4.3  มีการลงทุนในทรัพยสินเมื่อใชวิธีคํานวณตามสัดสวน (pro rata) แลวไดผลเปนไปตามหลักเกณฑ 
product limit สําหรับทรัพยสินท่ีเปน SIP ของ MF นั้น 

4.4  มีการลงทุนใน derivatives ท่ีเปนไปตามหลักเกณฑ global exposure limit  ของ MF นั้น 

5  ในกรณีท่ีกองทุนรวมฟดเดอรไปลงทุนในหนวยของกองทุน CIS ตางประเทศ กองทุน CIS ตางประเทศ
ดังกลาวตองไมใชกองทุนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟดเดอร  เวนแตเปนกรณีท่ีมีความจําเปน
และเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุน  ท้ังนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยกอนการลงทุน 
บลจ. ตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูล เหตุผลความจําเปนและคาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนใน
ลักษณะดังกลาวไวในหนังสือชี้ชวน 

สวนท่ี 3 :  ทรัพยสินประเภทเงินฝากตางประเทศ หรือตราสารตางประเทศที่เทียบเทาเงินฝาก  

ตองเปนเงินฝากตางประเทศ หรือตราสารตางประเทศที่เทียบเทาเงินฝาก ของผูรับฝากดังนี้ 

1.  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.  สถาบันการเงินระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิก 

3.  สถาบันการเงินตางประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับผูรับฝากตาม 1. - 2. 

สวนท่ี 4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในตางประเทศ (reverse repo) 

โดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

สวนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทการใหยืมหลักทรัพยในตางประเทศ (securities lending)  

โดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

สวนท่ี 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ในตางประเทศ ตามหลักเกณฑการลงทุนดังนี้ 

1.  ประเภท underlying  derivatives ท่ีกองทุนจะเขาเปนคูสัญญาไดตองมี underlying อยางใดอยางหน่ึง
หรือหลายอยางดังนี้ 

1.1  ทรัพยสินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได 

1.2  อัตราดอกเบ้ีย 

1.3  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 

1.4  เครดิต เชน credit rating หรือ credit event เปนตน 

1.5  ทองคํา 

1.6  น้ํามันดิบ 
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1.7  ดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ ดัชนีเงินเฟอ ดัชนีท่ีมีองคประกอบเปนสินคาหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 
หรือ 1.9  

1.8  ดัชนีท่ีมีองคประกอบเปนดัชนีตาม 1.7 

1.9  underlying อื่นตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม 

ในกรณีท่ี derivatives อางอิงกับราคาของ underlying ขางตน ราคาที่อางอิงดังกลาวตองเปนราคาปจจุบัน 
(spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายลวงหนา (futures price) เทาน้ัน ท้ังนี้ ราคาของ underlying อื่นท่ี
ไมใชดัชนี หรือ underlying ท่ีเปนองคประกอบของดัชนีดังกลาว ตองเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางและ
เปดเผยไวอยางแพรหลาย 

2.  เง่ือนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ไดตอเมื่อ 

2.1  กรณี MF ไดระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ท่ีจะลงทุนไว
อยางชัดเจนในโครงการ 

2.2  เปนการเขาเปนคูสัญญาใน derivatives อยางใดอยางหน่ึงดังนี้ 

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC derivatives ดังนี้ 

2.2.2.1  กรณีเปน OTC derivatives ในตางประเทศ ตองมีคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเปนนิติบุคคลที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบธุรกิจ derivatives ท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลโดยหนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือที่เปนสมาชิกของ WFE  

2.3  ในกรณีท่ีจะตองมีการชําระหนี้ดวยการสงมอบสินคาเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง สินคาน้ันตองเปน
ทรัพยสินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได  ท้ังนี้ ไมวากองทุนจะเปนผูมีสิทธิรับมอบหรือมีหนาท่ีสงมอบสินคา
นั้นก็ตาม 

3.  หลักเกณฑเพิ่มเติมกรณี underlying เปนดัชนี  

ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เปนดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกลาวตองมีลักษณะดังนี้ 

3.1  เปนดัชนีท่ีมีการกําหนดวิธีการคํานวณไวอยางชัดเจน โดยมีการระบุแหลงขอมูลของ underlying 
หรือปจจัยตาง ๆ ท่ีนํามาใชในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีใหเปนปจจุบันตามความเหมาะสมของ
องคประกอบของดัชนี  ท้ังนี้ underlying หรือปจจัยดังกลาวตองมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอยาง
เปนอิสระ 

3.2  เปนดัชนีท่ีมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังนี้ 

3.2.1  ดัชนีท่ีมีการกระจายตัวอยางเพียงพอ โดยเปนดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังนี้ 

3.2.1.1  ดัชนีท่ีองคประกอบแตละตัวมีน้ําหนัก ≤20% ของน้ําหนักทั้งหมด 

3.2.1.2  ดัชนีท่ีองคประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ําหนัก ≤ 35% ของน้ําหนักทั้งหมดในกรณีท่ีเปนไปตาม
สภาวะตลาด โดยองคประกอบตัวอื่นตองมีน้ําหนักไมเกินอัตราที่กําหนดใน 3.2.1.1 

การพิจารณาการกระจายนํ้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมตองนําองคประกอบที่เกี่ยวของกับทองคํา
หรือน้ํามันดิบมาพิจารณา 

3.2.2  ดัชนีท่ีมีองคประกอบทั้งหมดเปนหรือเกี่ยวของกับทองคําหรือน้ํามันดิบ หรือเปนดัชนีราคาทองคํา
หรือน้ํามันดิบ 

3.2.3  ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเปนไปตามเง่ือนไขครบถวนดังนี้ 

3.2.3.1  เปนดัชนีท่ีมีองคประกอบเปนตราสารหรือสัญญาท่ีกองทุนสามารถลงทุนไดโดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อคํานวณเงินลงทุนตามสัดสวน (pro rata) เสมือนหนึ่งวากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญา
นั้นโดยตรงแลวไดผลเปนไปตามหลักเกณฑ single entity limit ของกองทุนน้ัน 
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3.3  เปนดัชนีท่ีไดรับการพัฒนาโดยสถาบันท่ีมีความนาเชื่อถือและทําหนาท่ีไดอยางอิสระจาก บลจ.  
ท้ังนี้ หากปรากฏวาสถาบันดังกลาวเปนบริษัทในเครือของ บลจ.  บลจ. นั้นตองจัดใหมีมาตรการปองกัน
ความขัดแยงทางผลประโยชนอยางมีประสิทธิภาพดวย 

3.4  มีการแสดงดัชนีนั้นๆ อยางตอเนื่องเปนประจําทุกวันทําการผานส่ือที่มีการเสนอขอมูลอยางทันเหตุการณ 

3.5  ในกรณีท่ีเปนดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ ดัชนีดังกลาวตองคํานวณจากตัวแปรอยางหน่ึงอยางใดหรือ
หลายอยางดังนี้ 

3.5.1  ราคาปจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายลวงหนา (futures price) ของสินคาโภคภัณฑ 

3.5.2  ดัชนีสินคาโภคภัณฑท่ีคํานวณจากราคาปจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายลวงหนา 
(futures price) ของสินคาโภคภัณฑสินคาใดสินคาหน่ึง 

3.5.3  ราคาสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีอางอิงกับดัชนีสินคาโภคภัณฑตาม 3.5.2 

3.6  ในกรณีท่ีเปนดัชนีเงินเฟอ ดัชนีดังกลาวตองคํานวณโดยใชแหลงขอมูลอางอิงจากรายงานของ
หนวยงานราชการของประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินคาและบริการท่ี บลจ. แสดง
ใหเห็นไดวาวิธีการคํานวณของผูพัฒนาดัชนีดังกลาวสามารถสะทอนอัตราเงินเฟอไดอยางเหมาะสม 

4.  หลักเกณฑการจัดใหมีทรัพยสินท่ีเพียงพอตอการชําระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 

บลจ. ตองจัดใหมีทรัพยสินของกองทุนท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคลองในจํานวนท่ีเพียงพอตอภาระที่
กองทุนอาจตองชําระหนี้ตามขอตกลงเมื่อ derivatives ส้ินสุดลงไวตลอดเวลาที่ไดลงทุนใน derivatives 
นั้น และเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

5.  หลักเกณฑเพิ่มเติมสําหรับการลงทุนท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเส่ียง 

ในกรณีท่ี บลจ. ลงทุนใน derivatives ท่ี underlying ไมใชส่ิงเดียวกับทรัพยสินท่ีจะลดความเส่ียง การ
ลงทุนใน derivatives ดังกลาวตองเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด   

6.  หลักเกณฑเพิ่มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 

บลจ. ตองจัดใหมีขอตกลงใน OTC derivatives ดังนี้ 

6.1  ใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงคํานวณและแจงมูลคายุติธรรมของ derivatives ให บลจ. ทราบทุกวันท่ี 15 
และวันสุดทายของแตละเดือน  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีวันดังกลาวเปนวันหยุดทําการของ บลจ.  ใหคํานวณและ
แจงมูลคายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป 

6.2  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ีสงผลกระทบตอราคาของ derivatives อยางมีนัยสําคัญ ใหคูสัญญาอีก
ฝายหน่ึงคํานวณและแจงมูลคายุติธรรมของ derivatives ให บลจ. ทราบทันที 

6.3  คูสัญญาอีกฝายหน่ึงยินยอมใหมีการลางฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. รองขอได 

7.  หลักเกณฑเพิ่มเติมสําหรับการเขาเปนคูสัญญาใน credit derivatives 

บลจ. ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขดังนี้ 

7.1  เขาเปนคูสัญญาใน credit derivatives ไดเฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเทาน้ัน 

7.2  เขาเปนคูสัญญาไดเฉพาะ credit derivatives ท่ีมีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรม
อยางหน่ึงอยางใด ดังนี้ 

7.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งไดแก การตกลงในฐานะผูซื้อประกันความเส่ียงดานเครดิตที่เกี่ยวของ
กับความสามารถในการชําระหน้ีตาม obligation ของผูผูกพันตาม obligation นั้น โดยคูสัญญาท่ีอยูใน
ฐานะผูขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพันท่ีจะตองชําระเงินตามขอตกลงซื้อประกันความเส่ียงเมื่อเกิด 
credit event ข้ึนโดยจะมีผลใหขอตกลงซื้อประกันความเส่ียงครบกําหนดทันที (ในกรณีท่ีไมเกิด credit 
event ขอตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกําหนดตามปกติ)  ท้ังนี้ ไมวา obligation จะมีเพียงรายการเดียว 
(Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกําหนดใหผูขายประกันความ
เส่ียงมีหนาท่ีชําระหนี้เมื่อเกิด credit event ข้ึนกับ obligation รายการใดรายการหน่ึงเปนรายแรก (First 
to Default Swap) หรือเมื่ อ เกิด  credit event ข้ึนกับ  obligation รายการใดรายการห น่ึงในกลุ ม 
obligation ซึ่งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในสวนของสินทรัพยรายน้ัน แตขอตกลงจะครบกําหนดเมื่อ
เกิด credit event ข้ึนกับ obligation ทุกรายการในกลุม (Proportionate Credit Default Swap) 
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7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งไดแก การตกลงในฐานะผูซื้อประกันความเส่ียงของสินทรัพย
อางอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะไดรับจากสินทรัพยอางอิง โดยผูขายประกันความเส่ียงมี
ภาระผูกพันท่ีจะจายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวท่ีอางอิงกับอัตราดอกเบ้ียตามที่จะตกลง
กัน และสวนท่ีลดลง (ถามี) ของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยอางอิง เพื่อแลกกับการท่ีผูซื้อประกันความ
เส่ียงจะโอนผลตอบแทนและสวนท่ีเพิ่มข้ึน (ถามี) ของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยอางอิงใหกับผูขาย
ประกันความเส่ียง จนกวาจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไมเกิด credit event) 

7.3  ตองใชสัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามท่ีสํานักงานยอมรับ ซึ่งมีขอตกลงที่มีลักษณะดังนี้ 

7.3.1  มีผลใชบังคับไดตามกฎหมาย และไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
หรือกฎหมายอื่น 

7.3.2  ไมมีขอกําหนดท่ีทําใหสิทธิท่ีกําหนดไวในตราสารหน้ีหรือสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ี credit 
derivatives นั้นอางอิงเส่ือมเสียไป 

7.3.3  ไมมีขอกําหนดใหกองทุนตองชดใชความเสียหายใหแกคูสัญญา 

3.14. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม: 

อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมในประเทศและ
ตางประเทศ 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเฉพาะจากหลักทรัพย ทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังตอไปนี้ เวนแตในกรณี ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของ
หลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

สวนท่ี 1 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไมจํากัดอัตราสวน 

2 ตราสารภาครฐัตางประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใน 2 อันดับแรกข้ึนไป 

ไมจํากัดอัตราสวน 

2.2  กรณีมี credit rating อยูในระดับ investment 
grade แตต่ํากวา 2 อันดับแรก 

ไมเกิน 35% 

3 หนวย CIS  ไมจํากัดอัตราสวน 

 4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากท่ีผูรับฝาก
หรือผูออกตราสารมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

4.1  มี credit rating อยูในระดับ investment grade   

4.2  เปนธนาคารออมสิน  ท้ังนี้ เฉพาะเงินฝากหรือ
ตราสารที่รัฐบาลเปนประกัน  

ไมเกิน 20% 

หรือไมเกิน 10% เมื่อเปนการลงทุนใน
ตางประเทศหรือผูมีภาระผูกพันมีภูมิลําเนา
อยูตางประเทศ โดยเลือกใช credit 
rating แบบ national scale ซึ่งเปนไป
ตามเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 5 ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 
5.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือ 
ศุกูก ท่ีผูออกจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย หรือสาขา
ของ ธพ. ตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

ไมเกินอัตราดงันี้ แลวแตอัตราใด 
จะสูงกวา 

(1) 20%  หรือ 

(2) น้ําหนักของตราสารที่ลงทุน 
ใน benchmark + 5% 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

5.2  เปนตราสารท่ีมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังนี้ 

5.2.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการท่ัวไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3  ในกรณีท่ีเปนตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี้  
< 397 วัน นับแตวันท่ีลงทุน และไมไดมีลักษณะตาม 
5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมีภาระผูกพันตามตราสารดังกลาว
ตองเปนบุคคลดังนี้ 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวย
ธุรกิจสถาบันการเงิน  

5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห  

5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย  

5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหง
ประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  มี credit rating อยูในระดับ investment 
grade 

5.5  ในกรณีที่เปนตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหนี้  
> 397 วัน นับแตวันท่ีลงทุน ตองข้ึนทะเบียนหรืออยู
ในระบบของ regulated market 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

6 ทรัพยสินดังนี้ 

6.1  ตราสารท่ีมีลักษณะครบถวนดังนี้  
6.1.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN 
หรือศุกูก ท่ีผูออกจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารน้ันในตางประเทศ หรือผูออก
จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ (แตไมรวมสาขา
ของ ธพ.ตางประเทศท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือเปนตราสาร Basel 
III 

6.1.2  มี credit rating อยูในระดับ investment 
grade 

6.1.3  เปนตราสารท่ีมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึง
ดังนี้ 

6.1.3.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ 

6.1.3.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไป
โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

6.1.3.3  ในกรณีท่ีเปนตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้  
< 397 วัน นับแตวันท่ีลงทุน และไมไดมีลักษณะ
ตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผูมีภาระผูกพนัตาม 
ตราสารดังกลาวตองเปนบุคคลดังนี้ 

6.1.3.3.1  บุคคลตามขอ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

6.1.3.3.2  สถาบันการเงินระหวางประเทศที่ประเทศ
ไทยเปนสมาชิก 

6.1.3.3.3  สถาบันการเงินตางประเทศที่มีลักษณะ
ทํานองเดยีวกบับุคคลตามขอ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 

6.1.4  ในกรณีท่ีเปนตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหนี้  
> 397 วัน นับแตวันท่ีลงทุน ตองข้ึนทะเบียนหรืออยู
ในระบบของ regulated market 

6.2  ธุรกรรมดังนี้ ท่ีคูสัญญามี credit rating อยูใน
ระดับ investment grade 

6.2.1  reverse repo 

6.2.2  OTC derivatives 

รวมกันไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใด 
จะสูงกวา 

(1) 15% (หรือไมเกิน 10% เมื่อเปนการ
ลงทุนในตางประเทศหรือผูมีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยูตางประเทศ โดย
เลือกใชcredit rating แบบ national 
scale ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด) 
หรือ 

(2) น้ําหนักของทรัพยสินท่ีลงทุนใน 
benchmark + 5% 

7 ทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในขอ 1 - ขอ 6 
(SIP) 

รวมกันไมเกิน 5% 

 

หมายเหตุ : ในกรณีเปนทรัพยสินดังนี้ ไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูรับฝาก ผูออก
ตราสารหรือคูสัญญาแลวแตกรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 
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สวนท่ี 2 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามกลุมกิจการ (group limit)*  

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยสินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยูใน
กลุมกิจการเดยีวกันหรือการเขาเปนคูสัญญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกลาว  

ไมเกินอัตราใดอัตราหนึ่งดงันี้ แลวแต 
อัตราใดจะสูงกวา 

(1)  25% หรือ 

(2)  น้ําหนักของทรัพยสินท่ีลงทุนใน 
benchmark + 10%  

*หมายเหต ุ : ในกรณีเปนทรัพยสินดังนี้ ไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับ group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 

 
สวนท่ี 3 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามประเภททรัพยสิน (product limit)**  

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

 1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก B/E หรือ 
P/N ท่ีนิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไมรวมถึงสาขา
ในตางประเทศของนิติบุคคลดังกลาว) เปนผูออก  
ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา ดังนี้ 
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งข้ึน 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 

(ไมรวมถึงทรัพยสินท่ีกองทุนไดรับโอนกรรมสิทธิ์มา
จากคูสัญญาตาม reverse repo หรือ securities 
lending หรอื derivatives) 

- รวมกันไมเกิน 45% เฉลี่ยในรอบปบัญชี
เวนแตเปน MF ท่ีมีอายุโครงการ < 1 ป 
ใหเฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราขางตนไมใชกับ MF ท่ีอายุกองทุน 
คงเหลือ < 6 เดือน  ท้ังนี้ เฉพาะ MF ท่ีมี 
อายุโครงการ > 1 ป  

  
 

 

 2 ทรัพยสินดังนี้ 

2.1  B/E P/N หรือ SN ท่ีมีเง่ือนไขหามเปลี่ยนมือ
แตกองทุนไดดําเนินการใหมีการรับโอนสิทธิ
เรียกรองในตราสารไดตามวธิีการท่ีกฎหมายกําหนด 
หรือมีเง่ือนไขใหกองทุนสามารถขายคืนผูออก 
ตราสารได 

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากท่ีมี
ระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.3  total SIP ตามขอ 5 ของสวนน้ี 

(ขอนี้ไมใชกับการลงทุนของกองทุนรวมปด และ
กองทุน buy & hold ท่ีลงทุนใน B/E P/N SN เงิน
ฝากหรอืตราสารเทียบเทาเงินฝาก ท่ีมีอายุไมเกิน
อายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการ
ลงทุนใน derivatives เพื่อใหทรัพยสินดังกลาวมี
อายุสอดคลองกับอายุกองทุน) 

รวมกันไมเกิน 25% 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

 3 reverse repo ไมเกิน 25% 

 4 securities lending   ไมเกิน 25% 

 5 total SIP ซึ่งไดแก ทรัพยสินตามขอ 7 ในสวนท่ี 1 
: อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามผูออกทรัพยสิน
หรือคูสัญญา (single entity limit)  
แตไมรวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN    
ศุกูก หรือ Basel III ท่ีมีลักษณะครบถวนดังนี้ 

5.1  มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ 6 ใน
สวนท่ี 1 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามผูออก
ทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit)  

5.2  มี credit rating อยูในระดับต่ํากวา 
investment grade หรือไมมี credit rating 

รวมกันไมเกิน 15% 

 

6 derivatives ดังนี้ 

6.1  การเขาทําธุรกรรม 
derivatives ท่ีมี
วัตถุประสงคเพื่อการลด
ความเส่ียง (hedging)  

ไมเกินมูลคาความเส่ียงที่มีอยู  

6.2  การเขาทําธุรกรรม 
derivatives ท่ีมิใชเพื่อ
การลดความเส่ียง  
(non-hedging) 

global exposure limit 

6.2.1  กรณีกองทุนไมมีการลงทุนแบบซับซอน1  

จํากัด net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยตอง
ไมเกิน 100% ของ NAV 

(รายละเอียดของการคํานวณ ใหพิจารณาตามหลักเกณฑท่ีสํานักงาน
ประกาศกําหนด) 

6.2.2  กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซอน2  

จํากัด net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลคา
ความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของกองทุนตองเปนดังนี้ 
(1)  absolute VaR < 20% ของ NAV  
(2)  relative VaR < 2 เทา ของ VaR ของ benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซอน”  หมายความวา  การลงทุนใน
สัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีมีกลยุทธแบบซับซอน (complex strategic 
investment) หรือการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีมีความ
ซับซอน (exotic derivatives) 

(รายละเอียดของการคํานวณ ใหพิจารณาตามหลักเกณฑท่ีสํานักงาน
ประกาศกําหนด) 

**หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนไมมี
ขอกําหนดเกี่ยวกับ product limit 

 
1,2 รายละเอียดของการคํานวณ ใหพิจารณาตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานประกาศกําหนด 
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สวนท่ี 4 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration 
limit) 
 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

1 ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
ตราสาร Basel III และศุกูก 
ของผูออกรายใดรายหนึ่ง  
(ไมรวมถึงตราสารหน้ีภาครฐัไทย 
หรือตราสารหน้ีภาครัฐตางประเทศ) 

1.1  ไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาหน้ีสินทางการเงิน 
(financial liability)3 ของผูออกตราสารรายนั้น ตามท่ี
เปดเผยไวในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลาสุด 
โดยไมใหนับรวมมูลคาหน้ีสินดังกลาวของเจาหน้ีท่ีมีความ
เกี่ยวของกับผูออก เชน เงินกูยืมจากกิจการ ท่ีเกี่ยวของ
กัน เปนตน 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผูออกตราสารไมมีหนี้สินทางการเงินตามท่ี
เปดเผยไวในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลาสุด4 

ใหใชอัตราสวนไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาการออกและ
เสนอขายตราสารตามขอนี้ของผูออกรายนั้นเปนรายครั้ง  
เวนแต ในกรณีท่ีผูออกตราสารไดมีการย่ืนแบบแสดง
รายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยในลักษณะเปน
โครงการ (bond issuance program) ใหพิจารณาเปน
รายโครงการ 

1.2  ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอนี้โดยเปน
ตราสารท่ีออกใหมและมี credit rating อยูในระดับต่ํากวา
investment grade หรือไมมี credit rating ให บลจ. 
ลงทุนเพื่อกองทุนภายใตการจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันรวมกันไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาการออกและ
เสนอขายตราสารดังกลาวเปนรายครั้ง เวนแตกรณีท่ีผูออก
ตราสารไดมีการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพยในลักษณะเปนโครงการ (bond issuance 
program) ใหพิจารณาเปนรายโครงการ 

(อัตราสวนตาม 1.2 ไมใชกับกรณีเปนตราสารท่ีออกโดย
บุคคลดังนี้  

 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบัน
การเงิน 

 2. ธนาคารออมสิน 

 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห 

 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

 5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 

 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง  
ประเทศไทย  

 7. ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  

 8. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

 9. บล. 

 10. สถาบันการเงินระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปน   
สมาชิก 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

 11. สถาบันการเงินตางประเทศที่มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.) 

2 หนวย CIS ของกองทุนใดกองทุน
หนึ่ง 

- ไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย CIS ท้ังหมดของ MF 
หรือกองทุน CIS ตางประเทศ ท่ีออกหนวยนั้น   

- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนในกรณีดังนี้ 

(1) การลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนท่ีมีลักษณะ
ครบถวนดังนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

(1.1) มีขนาดเล็ก  

(1.2) จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(1.3) เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

หมายเหตุ : 3 หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ใหพิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ีผูออกตราสาร
ดังกลาวไดจดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเปนมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายวาดวยวชิาชีพ
บัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล เชน 
International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally 
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เปนตน 

4 รวมถึงกรณียังไมครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั้งแรกของผูออกตราสาร 
 
ท้ังนี้ การคํานวณสัดสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ใหเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไขเพิ่มเติม 
 
สวนท่ี 5 : การดําเนินการเมื่อทรัพยสินท่ีลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวน 

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด แตตอมาทรัพยสินท่ีลงทุนมีคุณสมบัติท่ี
เปลี่ยนแปลงไปจนเปนเหตุใหขาดคุณสมบัติในการเปนทรัพยสินท่ีกองทุนสามารถลงทุนไดอีกตอไป 
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนและวันท่ีทรัพยสินขาด
คุณสมบัติ และจัดสงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดสงตอผูดูแลผลประโยชน 
ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีเกิดกรณีดังกลาว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท่ีบริษัทจัดการ 

(2) จําหนายทรัพยสินท่ีขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ 
แตตองไมเกินกวา 90 วันนับแตวันท่ีทรัพยสินน้ันขาดคุณสมบัติ เวนแตเปนกรณีตามขอ 4 

(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจําหนายทรัพยสินท่ีขาดคุณสมบัติ หรือทรัพยสินท่ีขาดคุณสมบัติมี
คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดแลว บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานขอมูล
เกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในทรัพยสินดังกลาว รวมถึงวันท่ีไดจําหนายทรัพยสินน้ันออกไป
หรือวันท่ีทรัพย สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ  แลวแตกรณี  และจัดสงรายงานตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดสงใหผูดูแลผลประโยชน ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีเกิดกรณีดังกลาว 

2. ในกรณีท่ีทรัพยสินในขณะท่ีกองทุนมีการลงทุนเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนด แตตอมาการ
ลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนเปนเวลา 5 วันทําการติดตอกัน โดยมิไดเกิดจากการลงทุนเพิ่ม 
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จํานวน อัตราสวนการลงทุนและวันท่ีการลงทุน 
ไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุน และจัดสงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูดูแล
ผลประโยชน ภายใน 3 วันทําการนับแตวันครบระยะเวลาดังกลาว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท่ี
บริษัทจัดการ 
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(2) ไมลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยสินท่ีเกินอัตราสวนการลงทุนจนกวาจะสามารถแกไขใหเปนไปตาม
อัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนด 

(3) แกไขใหเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุน
เปนสําคัญแตตองไมเกินระยะเวลาดังนี้ เวนแตเปนกรณีตามขอ 4 

(ก) 30 วันนับแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตาม
ประเภททรัพยสิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญา
ใชเงิน ตามสวนท่ี 3 ในขอ 1  

(ข) 90 วันนับแตวันครบระยะเวลาดังกลาว สําหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ (3) (ก)   

(4) เมื่อบริษัทจัดการแกไขใหเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนดแลว บริษัทจัดการจะจัดทํา
รายงานขอมูลเกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในทรัพยสินดังกลาว รวมถึงวันท่ีสามารถแกไขให
เปนไปตามอัตราสวนการลงทุน แลวแตกรณี และจัดสงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
รวมท้ังจัดสงตอผูดูแลผลประโยชน ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีมีการแกไขจนเปนไปตามอัตราสวนการ
ลงทุนน้ัน  

(5) ในกรณีท่ีกองทุนมีหุนของบริษัทใดโดยไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวน
ไดเสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ตามที่กําหนดในสวนท่ี 4 นอกจากการปฏิบัติตามขอ 
(1) (2) (3) และ (4) แลว บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้ดวย 

(ก) งดเวนการใชสิทธิออกเสียงในหุนจํานวนท่ีเกินอัตราสวนการลงทุน เวนแตกรณีจําเปนและสมควรโดย
ไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ข) ลดสัดสวนการถือหุนหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื่นคําขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อ ในกรณีท่ี
ทรัพยสินเปนหุนของบริษัทจดทะเบียน และการไดมาซึ่งหุนของบริษัทดังกลาวเปนผลใหกองทุนไดมา
หรือเปนผูถือหุนของบริษัทน้ันจนถึงหรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซื้อ   

3. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนด แตตอมามีกรณีดังตอไปน้ี จน
เปนเหตุใหไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอ 2 โดยอนุโลม  

(1) กรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนหรือไดสิทธิจากการเปนผูถือหลักทรัพยตามสัดสวนท่ีมีอยูเดิมนั้น 

(2) กรณีท่ีกองทุนไดรับทรัพยสินมาจากการบริจาค 

4. ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอื่นใดทําใหบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการแกไขเพื่อใหการ
ลงทุนเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในขอ 1 (2) หรือขอ 2 (3) (ข) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นวา
การดําเนินการดังกลาวจะไมเปนประโยชนตอผูลงทุน บริษัทจัดการสามารถใชดุลยพินิจดําเนินการตาม
ความเหมาะสมไดโดยตองคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ และตองสงรายงานเกี่ยวกับการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูถือหนวยลงทุนและ
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุน กอนครบระยะเวลาที่ตองแกไขใหเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว  ท้ังนี้ 
ในการจัดสงรายงานดังกลาวใหกับผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร
บนเว็บไซตของบริษัทจัดการแทนได 
 
สวนท่ี 6 : การลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดสวนการลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน 
บริษัทจัดการตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการลงทุนท่ีไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน พรอมทั้งเหตุผลท่ีทําใหมีการลงทุน
ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน และจัดสงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดสงตอ
ผูดูแลผลประโยชนภายในวันทําการถัดจากวันท่ีไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไวท่ีบริษัทจัดการ 

(2) ดําเนินการแกไขใหสัดสวนการลงทุนของกองทุนเปนไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในขอ 2 

2. ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน 
ใหบริษัทจัดการดําเนินการแกไขสัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมใหเปนไปตามนโยบายการลงทุน
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ภายใน 90 วันนับแตวันท่ีสัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน เวนแตบริษัท
จัดการจะไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนใหเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว 

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการตองจัดใหมีวิธีการในการใหสิทธิแก  
ผูถือหนวยลงทุนเดิมในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมกอนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมี
ผลใชบังคับ โดยวิธีการดังกลาวตองมีระยะเวลาเพียงพอและเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งเมื่อไดรับ
มติจากผู ถือหนวยลงทุนใหเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว บริษัทจัดการตองงดเก็บ
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายจนกวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะมี
ผลใชบังคับ และในกรณีท่ีครบกําหนด 90 วันนับแตวันท่ีสัดสวนการลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการ
ลงทุน แตการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไมมีผลใชบังคับ บริษัทจัดการตองไมเสนอขาย
หนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเพิ่มเติม 

4. การแบงชนิดหนวยลงทุน (Class of Unit) : มี 

4.1. การแบงชนิดหนวยลงทุน : มี 

4.2 ประเภทการแบงชนิดหนวยลงทุน : 

- คาธรรมเนียมหรือคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน 

- สิทธิท่ีจะไดรับเงินปนผล 

4.3 รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบงชนิดหนวยลงทุน) : 

กองทุนรวมมีการแบงชนิดของหนวยลงทุนเปน 4 ชนิด ไดแก 

1) ชนิดสะสมมูลคา (SCBINCA) : 

เหมาะสําหรับผูลงทุนท่ีตองการผลตอบแทนผานการเพิ่มมูลคาของหนวยลงทุนเปนหลัก (Total 
return) 

2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (SCBINCR) : 

เหมาะสําหรับผูลงทุนท่ีตองการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดย
กองทุนมุงหวังที่จะใหผูลงทุนรับรายไดสม่ําเสมอจากการขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

3) ชนิดจายเงินปนผล (SCBINCD) : 

เหมาะสําหรับผูลงทุนท่ีตองการรับผลตอบแทนจากเงินปนผล  

4) ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล (SCBINCP) : 

เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคล กลุมบุคคล นิติบุคคล สถาบันท่ีบริษัทจัดการกําหนดท่ี
ตองการสะสมผลประโยชนจากการลงทุน (Total return) โดยในเบ้ืองตนบริษัทจัดการกําหนด
ใหบริการเฉพาะผูลงทุนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและ/หรือ กองทุนสวนบุคคล ภายใตการบริหาร
ของบริษัทจัดการเทาน้ัน 

ท้ังนี้ ในชวงการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการจะเปดเสนอขาย และ/หรือใหบริการหนวยลงทุน      
ชนิดสะสมมูลคา (SCBINCA) และชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (SCBINCR) (หากมีการเปลี่ยนแปลงชนิด
หนวยลงทุนท่ีเสนอขาย และ/หรือใหบริการ บริษัทจัดการจะแจงใหทราบลวงหนากอนการเปดเสนอขาย
โดยจะระบุในหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายครั้งแรก)  

ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หากบริษัทจัดการจะเปดเสนอขาย และ/หรือใหบริการหนวยลงทุนชนิดอื่น
เพิ่มเติมจะแจงใหทราบลวงหนากอนการเปดเสนอขาย และ/หรือใหบริการ โดยจะระบุในหนังสือชี้ชวน 

บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง ชนิดหนวยลงทุนขางตนในภายหลังได 
โดยจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนาอยางนอย 30 วัน หากในกรณีท่ีเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะแจงลวงหนาอยางนอย 1 วันกอนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผานทางเว็บไซตของ
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บริษัทจัดการและเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ซึ่งการดําเนินการ
ดังกลาวขางตน บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

5. การเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก: 

5.1. ชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :  

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- Internet 

- ชองทางอื่นใดท่ีบริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนท่ัวไป ในราคาหนวยลงทุนท่ีเสนอขายหนวยละ 
10.00 บาท บวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) บวกภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งผูสนใจลงทุน
สามารถติดตอซื้อหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับ
การแตงตั้งจากบริษัทจัดการ ในระหวางเวลาทําการของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ (ถามี) ในกรณีท่ีมียอดการจําหนายหนวยลงทุน 
เทากับจํานวนเงินทุนของโครงการกอนครบกําหนดส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน บริษัท
จัดการอาจพิจารณาปดการเสนอขายและดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวม  

กรณีผูลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดานั้น ผูลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหนวยลงทุนไดหรือผูลงทุนตั้งแต 
2 คนข้ึนไปแตไมเกิน 4 คน ก็สามารถถือหนวยลงทุนรวมกันไดแตสําหรับกรณีผูลงทุนท่ีเปนนิติบุคคลนั้น
ผูลงทุนไมสามารถถือหนวยลงทุนรวมกับผูอื่นได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใหบริการบัญชีรวมเฉพาะหนวยลงทุนชนิดสะสมมูลคา ชนิดรับซื้อคืน
อัตโนมัติ และชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคลเทาน้ัน  สําหรับการเปดใหบริการบัญชีรวมแกหนวยลงทุนชนิด
จายเงินปนผลนั้น หากบริษัทจัดการจะเปดใหบริการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยจะ
ประกาศผานทางเว็บไซตบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(ถามี) รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิก เปลี่ยนแปลงการใหบริการบัญชีรวมสําหรับแตละชนิด
หนวยลงทุนไดภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา ซึ่งจะประกาศผาน
ทางเว็บไซตบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบสั่งซื้อหนวยลงทุนและใบคําขอเปดบัญชีกองทุน  

ผูสนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญท่ี    
ผูลงทุนควรทราบ ใบส่ังซื้อหนวยลงทุน ใบคําขอใชบริการกองทุนไดท่ีบริษัทจัดการและสถานท่ีติดตอทุก
แหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการทุกวันทําการใน
ระหวางเวลาทําการ  

5.2.2 วิธีการส่ังซื้อหนวยลงทุน  

5.2.2.1 บริษัทจัดการ  

(1) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบคําขอใชบริการกองทุน (เฉพาะผูท่ียังไมเคย
กรอกใบคําขอใชบริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบส่ังซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ แบบฟอรม
แสดงตนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ เอกสารอ่ืนใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด ใหครบถวนถูกตอง
และชัดเจนแลวนําเอกสารดังกลาว ซึ่งผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไดลงนามไวแลว รวมทั้งสงมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด พรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนเงินท่ีส่ังซื้อไปยื่นท่ี
บริษัทจัดการ 
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(2) มูลคาการส่ังซื้อข้ันต่ํา 5,000 บาท รวมคาธรรมเนียมในการขายหนวยลงทุน (ถามี) และภาษีมูลคาเพิ่ม 

5.2.2.2 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(1) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบคําขอใชบริการกองทุน (เฉพาะผูท่ียังไมเคย
กรอกใบคําขอใชบริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบส่ังซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ แบบฟอรม
แสดงตนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ เอกสารอ่ืนใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด ใหครบถวนถูกตอง
และชัดเจนแลวนําเอกสารดังกลาว ซึ่งผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไดลงนามไวแลว รวมทั้งสงมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด พรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนเงินท่ีส่ังซื้อไปยื่นท่ี
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ (ถามี) 

(2) มูลคาการส่ังซื้อข้ันต่ํา 5,000 บาท รวมคาธรรมเนียมในการขายหนวยลงทุน (ถามี) และภาษีมูลคาเพิ่ม 

5.2.2.3 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด  ซึ่ งจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก .ล .ต . และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปด
ประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(ถามี) ใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเริ่มใหบริการ  

5.2.2.4 Tele-bank  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและ
วิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปดประกาศที่สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ใหผูลงทุน
ทราบลวงหนากอนการเริ่มใหบริการ  

5.2.2.5 ไปรษณีย  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณีย ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัท
จัดการกําหนด ซึ่งจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี
เกี่ยวของ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปดประกาศท่ีสํานักงานของ
บริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซต
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ใหผูลงทุนทราบ
ลวงหนากอนการเริ่มใหบริการ  

5.2.2.6 Internet  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อผานบริการอินเตอรเน็ต โดยผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุนและไดขอ
ใชบริการส่ังซื้อหนวยลงทุนทางอินเทอรเน็ตแลว สามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนไดท่ีเว็บไซดของบริษัท
จัดการ ภายใตรายละเอียด หลักเกณฑ เง่ือนไข ข้ันตอนวิธีการใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานส่ือ
อินเทอรเน็ตที่บริษัทจัดการกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

5.2.2.7 หักบัญชี  

บริษัทจัดการจะรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผูส่ังซื้อหนวย
ลงทุนท่ีไดยินยอมใหหักบัญชีดําเนินการขั้นตอน/วิธีการตามที่บริษัทจัดการกําหนด และไดรับการ
พิจารณาอนุมัติใหสามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกลาวได เพื่อชําระคาซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ
คาธรรมเนียมในการซ้ือหนวยลงทุนดังกลาว ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถือหนวย
ลงทุนท่ีมีเงินครบตามที่ระบุไวเพื่อซื้อหนวยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไม
เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมดําเนินการหักเงินในบัญชีเงิน
ฝากของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน เวนแตบริษัทจัดการจะกําหนดเปนอยางอื่น 
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5.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

5.3.1 บริษัทจัดการ  

(1) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาเสนอขาย
โดยชําระเปนเงินสด/เงินโอน หักบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่บริษัทจัดการกําหนด หรือเช็ค ดราฟต ท่ี
สามารถเรียกเก็บเงินไดในเขตหักบัญชีเดียวกับท่ีทําการของบริษัทจัดการที่รับคําส่ังซื้อภายในวันท่ีส่ังซื้อ
เทาน้ัน โดยเช็ค หรือดราฟตจะตองลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีส่ังซื้อหนวยลงทุนและขีดครอมเฉพาะส่ังจายใน
นาม "บัญชีจองซ้ือกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด"หรือบัญชีจองซื้อกองทุนอื่นท่ีบริษัทจัดการ
อาจกําหนดเพิ่มเติมไดในอนาคต เพื่อ (ระบุชื่อผูส่ังซื้อหนวยลงทุน)  และระบุชื่อ ท่ีอยู และหมายเลข
โทรศัพทของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดตอไวหลัง เช็ค หรือดราฟต ท้ังนี้ บริษัท
จัดการจะออกหลักฐานการรับเงินและคําส่ังซื้อใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชําระคาซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีการอื่นใดท่ีนอกเหนือจากที่กลาวไวขางตน
โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบผานทางเว็บไซตหรือชองทางอ่ืนท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซื้อหนวยลงทุนหากบริษัทจัดการมิไดรับเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด เวนแตบริษัทจัดการจะกําหนดเปนอยางอื่น 

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาวขางตนไดในอนาคต 
โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ โดยบัญชีดังกลาวอาจเปนบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชยอื่นใด 
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออมทรัพยก็ได ซึ่งหากมีดอกเบ้ียรับ หรือผลประโยชนใดๆ 
เกิดข้ึนในบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน  

บริษัทจัดการอาจกําหนดใหผูถือหนวยลงทุนท่ีถือหนวยลงทุนของกองทุนอื่นภายใตการบริหารของ
บริษัทจัดการส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนน้ีไดโดยนําเงินบางสวนหรือทั้งหมดที่ไดจากการขายคืน
หนวยลงทุน หรือเงินท่ีไดรับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตการบริหารจัดการของบริษัท
จัดการเพื่อชําระเปนคาซื้อหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนน้ีในชวงระยะเวลาการเสนอขายหนวย
ลงทุนครั้งแรกไดตามหลักเกณฑ/เง่ือนไขที่บริษัทจัดการกําหนด เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปน
อยางอื่น 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนในวันสุดทายของ
การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน
ในวันดังกลาวโดยการรับชําระเปนเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียรเช็ค เทาน้ัน ท้ังนี้ข้ึนกับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการซึ่งการดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและ 
ผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

(2) การส่ังซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการไดเรียกเก็บเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุนไดเต็ม
จํานวนแลว โดยบริษัทจัดการจะนําเงินคาซื้อหนวยลงทุนท่ีไดรับจากผูส่ังซื้อหนวยลงทุนและดอกเบ้ียที่
เกิดข้ึนจากเงินดังกลาว (ถามี) เขาบัญชี "กองทุนเปดไทยพาณิชย อินคัม" ซึ่งเปนบัญชีเดินสะพัด 
หรือบัญชีออมทรัพยท่ีบริษัทจัดการไดเปดไวกับผูดูแลผลประโยชนกองทุน หรือบัญชีอื่นท่ีบริษัทจัดการ
อาจกําหนดเพิ่มเติมไดในอนาคต ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันปดการเสนอขายครั้งแรก 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมบัญชีนี้ไดในอนาคต โดยไมถือเปน
การแกไขโครงการ  

(3) ในกรณีท่ีเช็คหรือดราฟตดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการ
ส่ังซื้อนั้นและแจงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท  

 (4) ในการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน หากมิใชกรณีท่ีผู ส่ังซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนเปดอื่นท่ีจัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดนี้ ผูส่ังซื้อหนวยลงทุน
จะตองชําระคาซื้อหนวยลงทุนดวยเงินเต็มมูลคาจะหักกลบลบหน้ีกับบริษัทจัดการไมได เวนแตบริษัท
จัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น 

(5) นายทะเบียนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองแสดงสิทธิใน
หนวยลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหนวยลงทุนพรอมใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการ
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ขายหนวยลงทุน (ถามี) ใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณียภายใน 7 วันทําการนับตั้งแตวันจด
ทะเบียนกองทุน เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตดําเนินการเปนอยางอื่น 

(6) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนแลว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหนวยลงทุน และขอ
คืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ  

(7) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวย
ลงทุนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว  

5.3.2 ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(1) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนไดท่ีผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการภายในระยะเวลาเสนอขายโดยชําระเปนเงินสด/เงินโอน หัก
บัญชีเงินฝากธนาคารตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด เช็ค ดราฟต ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดในเขตหักบัญชี
เดียวกับสํานักงานของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีรับคําส่ังซื้อภายในวันท่ีส่ังซื้อ
เทาน้ันในกรณีที่ทําการส่ังซื้อเปนเช็คหรือดราฟต ผานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ผูส่ังซื้อ
จะตองลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีส่ังซื้อและขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนาม “ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) เพื่อกองทุนเปดของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด” และในกรณี
ท่ีส่ังซื้อเปนเช็ค หรือดราฟตผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนรายอื่น ผูส่ังซื้อจะตองลง
วันท่ีเดียวกับวันท่ีส่ังซื้อและขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนาม "บัญชีจองซ้ือกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย 
จํากัด”ซึ่งเปนบัญชีกระแสรายวันและ/หรือบัญชีออมทรัพยท่ีบริษัทจัดการไดเปดไวกับธนาคารพาณิชย 
และระบุชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดตอไวหลัง เช็ค 
หรือดราฟต ท้ังนี้ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะออกหลักฐานการรับเงินและคําส่ังซื้อ
ใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชําระคาซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีการอื่นใดท่ีนอกเหนือจากที่กลาวไวขางตน
โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบผานทางเว็บไซตหรือชองทางอ่ืนท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซื้อหนวยลงทุนหากบริษัทจัดการมิไดรับเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด เวนแตบริษัทจัดการจะกําหนดเปนอยางอื่น 

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาวขางตนไดในอนาคต 
โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ โดยบัญชีดังกลาวอาจเปนบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชยอื่นใด 
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออมทรัพยก็ได ซึ่งหากมีดอกเบ้ียรับ หรือผลประโยชนใดๆ 
เกิดข้ึนในบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน  

บริษัทจัดการอาจกําหนดใหผูถือหนวยลงทุนท่ีถือหนวยลงทุนของกองทุนอื่นภายใตการบริหารของ
บริษัทจัดการส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนน้ีไดโดยนําเงินบางสวนหรือทั้งหมดที่ไดจากการขายคืน
หนวยลงทุน หรือเงินท่ีไดรับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตการบริหารจัดการของบริษัท
จัดการเพื่อชําระเปนคาซื้อหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนน้ีในชวงระยะเวลาการเสนอขายหนวย
ลงทุนครั้งแรกไดตามหลักเกณฑ/เง่ือนไขที่บริษัทจัดการกําหนด เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปน
อยางอื่น 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนในวันสุดทายของ
การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน
ในวันดังกลาวโดยการรับชําระเปนเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียรเช็ค เทาน้ัน ท้ังนี้ข้ึนกับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการซึ่งการดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและ 
ผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

(2) การส่ังซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดเรียกเก็บเงิน
คาส่ังซื้อหนวยลงทุนไดเต็มจํานวนแลว โดยบริษัทจัดการจะนําเงินคาซื้อหนวยลงทุนท่ีไดรับจากผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุนและดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากเงินดังกลาว (ถามี) เขาบัญชี "กองทุนเปดไทยพาณิชย อินคัม" 
ซึ่งเปนบัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีออมทรัพยท่ีบริษัทจัดการไดเปดไวกับผูดูแลผลประโยชนกองทุน หรือ
บัญชีอื่นท่ีบริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติมไดในอนาคต ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันปดการเสนอ
ขายครั้งแรก  
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ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมบัญชีนี้ไดในอนาคต โดยไมถือเปน
การแกไขโครงการ  

(3) ในกรณีท่ีเช็คหรือดราฟตดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงิน ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
จะดําเนินการยกเลิกรายการส่ังซื้อนั้นและแจงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท 

(4) ในการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน หากมิใชกรณีท่ีผู ส่ังซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนเปดอื่นท่ีจัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดนี้ ผูส่ังซื้อหนวยลงทุน
จะตองชําระคาซื้อหนวยลงทุนดวยเงินเต็มมูลคาจะหักกลบลบหน้ีกับบริษัทจัดการไมได เวนแตบริษัท
จัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น 

(5) นายทะเบียนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองแสดงสิทธิใน
หนวยลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหนวยลงทุนพรอมใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการ
ขายหนวยลงทุน (ถามี) ใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณียภายใน 7 วันทําการนับแตวันจด
ทะเบียนกองทุน เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตดําเนินการเปนอยางอื่น 

(6) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนแลว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหนวยลงทุน และขอ
คืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ  

(7) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวยลงทุน
ของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว  

5.3.3 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม โดยมีวิธีการรับชําระและการ
เก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

5.3.4 Tele-bank  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท โดยมีวิธีการรับชําระและการ
เก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

5.3.5 ไปรษณีย  

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียโดยมีวิธีการรับชําระและการเก็บรักษาเงินคาซื้อ
หนวยลงทุน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

5.3.6 Internet  

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จะหักเงินตามจํานวนเงินท่ีส่ังซื้อหนวยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของ
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีไดระบุไวในการขอใชบริการกองทุน หากเงินในบัญชีไมเพียงพอ ธนาคารจะยกเลิก
คําส่ังซื้อหนวยลงทุนน้ัน โดยไมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนน้ัน ซึ่งผูส่ังซื้อหนวยลงทุน
อาจทําการส่ังซื้อหนวยลงทุนใหมไดถาตองการ  

5.3.7 หักบัญชี  

บริษัทจัดการจะรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผูส่ังซื้อหนวย
ลงทุนท่ีไดยินยอมใหหักบัญชีดําเนินการขั้นตอน/วิธีการตามที่บริษัทจัดการกําหนด และไดรับการ
พิจารณาอนุมัติใหสามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกลาวได เพื่อชําระคาซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ
คาธรรมเนียมในการซ้ือหนวยลงทุนดังกลาว ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถือหนวย
ลงทุนท่ีมีเงินครบตามที่ระบุไวเพื่อซื้อหนวยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไม
เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมดําเนินการหักเงินในบัญชีเงิน
ฝากของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน เวนแตบริษัทจัดการจะกําหนดเปนอยางอื่น 

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวิธีการตามขอ 5.2.2 และ 5.3 ได โดยบริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได 
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ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ี
ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกําหนด โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ท้ังนี้ 
บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ 
สํานักงานใหญและสํานักสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัท
จัดการ และ เว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) และ/หรือเอกสารเสนอขาย 
ใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเริ่มใหบริการ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการจะคํานึงถึง
ประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

5.4 การจัดสรรหนวยลงทุน  

การเสนอขายหนวยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะ
พิจารณาจัดสรรยอดการจัดจําหนายใหกับแตละสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนแยกจากกัน โดยแตละสํานักงานสาขาจะจัดสรรใหกับผูส่ังซื้อโดยใชหลักเกณฑ “ส่ังซื้อกอน 
ไดกอน”  

ในกรณีท่ีมีหนวยลงทุนเหลือหลังจากวันเสนอขายหนวยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนโดยใชหลักเกณฑ “ส่ังซื้อกอน ไดกอน” ใน
กรณีท่ีส่ังซื้อพรอมกัน และมีจํานวนหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนท่ี
สามารถจัดสรรไดใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุน ท้ังนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวย
ลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดได โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา  

ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะไดรับการจัดสรรหนวยลงทนุตามท่ีส่ังซื้อ หลังจากที่บริษัทจัดการไดรับชําระเงินคา
ซื้อหนวยลงทุนเต็มจํานวนแลว  

ท้ังนี้ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัท
จัดการมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซื้อหนวยลงทุนตามใบส่ังซื้อหนวยลงทุน ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณใด
เหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณดังตอไปนี้ 

(ก) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคําขอใชบริการกองทุน และ/หรือ ใบส่ังซื้อหนวยลงทุน 
และ/หรือ แบบฟอรมแสดงตนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
ไมครบถวนเพียงพอสําหรับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/
หรือ ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไมยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการกําหนด 

(ข) บริษัทจัดการเห็นวาการส่ังซื้อหนวยลงทุนดังกลาวอาจมีลักษณะเปนการกระทําความผิดตามกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเปนชองทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเปน
ชองทางในการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเปนการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแยงตอกฎหมายตางๆ  

(ค) บริษัทจัดการเห็นวา การส่ังซื้อหนวยลงทุนดังกลาวอาจมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม       
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนรายอื่น หรือความนาเชื่อถือหรือภาพลักษณของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของ
บริษัทจัดการ 

5.5 การคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

ในกรณีท่ีผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนไมวาท้ังหมดหรือบางสวนและ/หรือในกรณีท่ี
บริษัทจัดการตองยุติโครงการในชวงเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือภายหลังจากส้ินสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก เนื่องจากจําหนายหนวยลงทุนใหประชาชนไดไมถึง 35 ราย หรือในกรณีท่ี
มีการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวย
ลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด หรือกรณีท่ีมีมูลคาหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดครั้งแรกของกองทุนไม
เพียงพอตอการบริหารจัดการกองทุน และ/หรือในกรณีท่ีกองทุนไมสามารถนําเงินไปลงทุนไดตาม
วัตถุประสงคของกองทุนอยางเหมาะสม ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
ยุติการจําหนายหนวยลงทุนและแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแตวัน
ถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนจะชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนพรอมผลประโยชนใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีไดรับจากการ
จําหนายหนวยลงทุน (ถามี) คืนใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนามผูส่ังซื้อ
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หนวยลงทุน และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบคําขอใชบริการกองทุนหรือนําเขา
บัญชีของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชยอื่นใดท่ีบริษัทจัดการไดมีการ
กําหนดเพิ่มเติมภายหลัง ประเภทเดินสะพัดหรือออมทรัพย ซึ่งไดระบุไวในใบคําขอใชบริการกองทุน 
ภายใน 1 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกตามสัดสวนของเงิน
คาซื้อหนวยลงทุน หรือดําเนินการอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควร เพื่อรักษาผลประโยชนของผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุน หากบริษัทจัดการไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลาน้ันไดอันเน่ืองจาก
ความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบ้ียในอัตราไมต่ํากวารอยละ 7.5 ตอป 
นับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีครบกําหนดเวลาน้ันใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนดวย 

5.6 ขอสงวนสิทธิในการขายหนวยลงทุน 

5.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนใหแกผูลงทุนท่ีเปนบุคคล
ธรรมดาตั้งแต 2 คนข้ึนไปแตไมเกิน 4 คน ถือหนวยลงทุนรวมกัน และปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือ
ท้ังหมดเสียชีวิต 

5.6.2 เพื่อประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย อินคัม (“กองทุน”) การเสนอ
ขายหนวยลงทุนของกองทุน ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัท
จัดการมีวัตถุประสงคท่ีจะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมือง
สหรัฐอเมริกา ผูท่ีมีถ่ินฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถ่ินท่ีอยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสิน
ของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีข้ึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

5.6.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคําส่ังซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุน หากการส่ังซื้อดังกลาวขัดกับ
หลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบตอการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทํา
ใหเกิดความเส่ียงทางกฏหมายหรือตอชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะ
คํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก:  

6.1. ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :   

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- ชองทางอื่นใดท่ีบริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  

บริษัทจัดการจะเปดเสนอขายหนวยลงทุนทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยจะ
เริ่มเปดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนหลังจากการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ภายใน 1 เดือนนับแตวันจด
ทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการและ
เว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ใหผูลงทุนทราบตอไป บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงกําหนดการดังกลาวโดยจะประกาศใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน 
ท้ังนี้ ผูลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนและชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด 

กรณีผูลงทุนท่ีเปนบุคคลธรรมดานั้น ผูลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหนวยลงทุนได หรือผูลงทุนตั้งแต  
2 คนข้ึนไปแตไมเกิน 4 คน ก็สามารถถือหนวยลงทุนรวมกันไดแตสําหรับกรณีผูลงทุนท่ีเปนนิติบุคคลนั้น  
ผูลงทุนไมสามารถถือหนวยลงทุนรวมกับผูอื่นได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใหบริการบัญชีรวมเฉพาะหนวยลงทุนชนิดสะสมมูลคา ชนิดรับซื้อคืน
อัตโนมัติ และชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคลเทาน้ัน   สําหรับการเปดใหบริการบัญชีรวมแกหนวยลงทุนชนิด
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จายเงินปนผลน้ัน หากบริษัทจัดการจะเปดใหบริการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 7 
วัน โดยจะประกาศผานทางเว็บไซตบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน (ถามี) รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิก เปลี่ยนแปลงการใหบริการบัญชีรวมสําหรับแตละ
ชนิดหนวยลงทุนไดภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา ซึ่งจะประกาศ
ผานทางเว็บไซตบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)  

6.2.1 วิธีการขายหนวยลงทุนโดยติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(ก) ผูสนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญท่ีผูลงทุนควรทราบ ใบส่ังซื้อหนวยลงทุน 
ไดท่ีบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ 
และสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ท้ังนี้  
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนไดในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนและชวงเวลาท่ีบริษัท
จัดการกําหนด โดยใหถือวาเปนรายการส่ังซื้อหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายนั้น ในราคาขายหนวยลงทุน
ท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ซึ่งเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 

บริษัทจัดการจะจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการ ไว ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ
สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพื่อประโยชนในการแจกจายแกผูท่ี
สนใจจะลงทุน  

(ข)  ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองส่ังซื้อหนวยลงทุนไมต่ํากวา 5,000 บาท หากเปนการส่ังซื้อครั้งแรกและ
สําหรับการส่ังซื้อครั้งถัดไปในแตละครั้งไมต่ํากวา 1,000 บาท โดยกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบคําขอ
ใชบริการกองทุน (เฉพาะผูท่ียังไมเคยกรอกใบคําขอใชบริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบส่ัง
ซื้อหนวยลงทุนและ/หรือแบบฟอรมแสดงตนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ี
บริษัทจัดการกําหนด ใหครบถวนถูกตองและชัดเจน แลวนําเอกสารดังกลาว ซึ่งผูส่ังซื้อหนวยลงทุนได
ลงนามไวแลว รวมท้ังสงมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด พรอมทั้งเงินคาซื้อ
หนวยลงทุนเต็มจํานวนไปย่ืนท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

(ค) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเงินสด/เงินโอน หักบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ตามที่บริษัทจัดการกําหนด เช็ค ดราฟต ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดภายในวันส่ังซื้อในเขตหัก
บัญชีเดียวกับสํานักงานท่ีรับคําส่ังซื้อเทาน้ัน ในกรณีท่ีทําการส่ังซื้อเปนเช็คหรือดราฟต ผานธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ผูส่ังซื้อจะตองลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีส่ังซื้อและขีดครอมเฉพาะส่ังจายใน
นาม “ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปดของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไทย
พาณิชย จํากัด” และในกรณีท่ีส่ังซื้อเปนเช็ค หรือดราฟตผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนรายอื่น ผูส่ังซื้อจะตองลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีส่ังซื้อและขีดครอมเฉพาะส่ังจายใน
นาม"บัญชีซื้อกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด" ซึ่งเปนบัญชีกระแสรายวันและ/หรือบัญชีออมทรัพยท่ี
บริษัทจัดการไดเปดไวกับธนาคารพาณิชย และระบุชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของผูส่ังซื้อหนวย
ลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดตอไวหลัง เช็ค หรือดราฟต ท้ังนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะออกหลักฐานการรับเงินและคําส่ังซื้อใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไวเปน
หลักฐาน  

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชําระคาซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีการอ่ืนใดท่ีนอกเหนือจากที่กลาวไวขางตน
โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบผานทางเว็บไซตหรือชองทางอื่นท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซื้อหนวยลงทุนหากบริษัทจัดการมิไดรับเงินคาจองซื้อหนวย
ลงทุนภายในระยะเวลาที่กําหนด เวนแตบริษัทจัดการจะกําหนดเปนอยางอื่น 

(ง) ในกรณีท่ีผูส่ังซื้อหนวยลงทุนชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค หรือดราฟต หรือคําส่ังหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพ่ือเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกัน
ของแตละสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีส่ังซื้อ หรือในกรณีท่ีเช็ค 
หรือดราฟต หรือคําส่ังหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกลาวไมสามารถเรียกเก็บเงินไดในวันท่ีส่ังซื้อไมวา
ดวยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือวาผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทําการส่ังซื้อหนวยลงทุนในวันทําการท่ีสามารถ
เรียกเก็บเงินได ในราคาขายหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการท่ีเรียกเก็บเงินได เวนแตบริษัท
จัดการจะพิจารณาผอนผันได 

(จ) ในการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน หากมิใชกรณีท่ีผูส่ังซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนเปดอื่นท่ีจัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดนี้ ผูส่ังซื้อหนวยลงทุน
จะตองชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนดวยเงินเต็มมูลคาจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได  
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(ฉ) การส่ังซื้อหนวยลงทุน โดยเช็คหรือดราฟตจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ไดเรียกเก็บเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุนไดเต็มจํานวนแลว ในกรณีท่ีเช็คหรือ
ดราฟตดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงิน บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะ
ดําเนินการยกเลิกรายการส่ังซื้อนั้น และแจงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทราบ  

(ช) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีรับการสั่งซื้อหนวยลงทุนไดรับ
ใบส่ังซ้ือหนวยลงทุน และเงินคาซื้อหนวยลงทุนเรียบรอยแลว จะมอบหลักฐานการรับเงินและคําส่ังซื้อ
หนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน  

(ซ) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนแลว จะเพิกถอนการส่ังซื้อหนวยลงทุน และขอ
คืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ 

(ฌ) นายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับ
มอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหนวยลงทุน 
ใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) ใหแกผูส่ังซื้อหนวย
ลงทุนทางไปรษณียภายใน 7 วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาต
ดําเนินการเปนอยางอื่น 

(ญ) การเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลว จะทําในวันถัดจากวันท่ีทําการซื้อขายหนวยลงทุน
จํานวนน้ัน  

(ฎ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามที่ 
บริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังนี้บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการใชสิทธิปดรับคํา
ส่ังซื้อหนวยลงทุน โดยจะประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการและเว็บไซตของผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

6.2.2 ATM 

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและ
วิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเริ่มใหบริการโดย
ประกาศผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(ถามี) 

6.2.3 Tele-bank 

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและ
วิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเริ่มใหบริการโดย
ประกาศผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(ถามี) 

6.2.4 ไปรษณีย 

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณีย ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่บริษัท
จัดการกําหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเริ่มใหบริการโดยประกาศผาน
เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  (ถามี) 

6.2.5 Internet 

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนทางบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข
และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

(ก) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีประสงคจะใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนทางอินเตอรเน็ต สามารถขอใชบริการ
ธนาคารทางอินเตอรเน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และเมื่อไดรับอนุมัติแลว ผูสั่งซื้อ
หนวยลงทุนจะสามารถทําการซื้อขายหนวยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผูถือหนวยลงทุน (Client 
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No.) ท่ีจะใชซื้อขายหนวยลงทุนไดมากกวา 1 หมายเลข ตามเง่ือนไขและวิธีการที่ธนาคารกําหนดไวใน
การใหบริการ  

(ข) เมื่อไดรับการอนุมัติใหใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานอินเตอรเน็ตจากธนาคารแลวผูส่ังซื้อหนวย
ลงทุนจะสามารถทํารายการซื้อขายหนวยลงทุนไดโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซื้อขายหนวยลงทุน
ผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะถือ
วาผูส่ังซื้อหนวยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีกําหนดไวดังกลาว  

เนื่องจากบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตเปนบริการของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่ง ผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุนท่ีตกลงใชบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตกับธนาคาร จะสามารถใชบริการอื่นๆ ท่ีธนาคาร
ใหบริการอยูแลว นอกเหนือจากการสั่งซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปด ดังนั้นผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีขอใช
บริการทางอินเตอรเน็ต อาจมีภาระที่จะตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช
บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตามอัตราที่ธนาคารกําหนด  

(ค) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตไดในวันทําการซื้อ
ขายหนวยลงทุนและชวงเวลาที่บริษัทจัดการกําหนดโดยใหถือวาเปนรายการส่ังซื้อหนวยลงทุนของวัน
ทําการซื้อขายนั้น ในราคาขายหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการซื้อขายซึ่งเปนราคาท่ีรับรองโดย
ผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ง) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จะหักเงินตามจํานวนเงินท่ีส่ังซื้อจากบัญชีเงินฝากของผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุนท่ีไดระบุไวในการขอใชบริการกองทุน หากเงินในบัญชีไมเพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกคํา
ส่ังซื้อหนวยลงทุนน้ัน โดยไมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน ซึ่งผูส่ังซื้อหนวยลงทุน
อาจทําการส่ังซื้อหนวยลงทุนใหมไดถาตองการ  

(จ) การส่ังซื้อหนวยลงทุน ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองส่ังซื้อหนวยลงทุนไมต่ํากวา 5,000 บาท หากเปน
การส่ังซื้อครั้งแรกและสําหรับการส่ังซื้อครั้งถัดไปในแตละครั้งไมต่ํากวา 1,000 บาท โดยไมจํากัดจํานวน
ครั้งในการทํารายการ อนึ่ง วงเงินดังกลาวเปนวงเงินท่ีแยกตางหากจากวงเงินโอนผานบริการธนาคารทาง
อินเตอรเน็ตปกติของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีมีอยูกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

(ฉ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทํารายการผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตที่ปรากฏอยูกับ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนหลักฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณ และใชอางอิงได  

(ช) ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตไมได 
หากไดทํารายการจนเสร็จสมบูรณแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน ยกเวนกรณีท่ีพิสูจนไดวาเปนความผิดพลาด
ท่ีเกิดจากระบบงานที่ใหบริการในเรื่องดังกลาว โดยทางบริษัทจัดการจะดําเนินการสอบสวนขอผิดพลาด 
และแกไขเสร็จส้ินภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูส่ังซื้อหนวยลงทุน ตามแนวทางท่ีธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนด เวนแตบริษัทจัดการจะพิจารณาผอนผนัได 
(ซ) นายทะเบียนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหนวยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการขาย (ถามี) 
ใหแก ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียภายใน 7 วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคา
หนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน เวนแตบริษัท
จัดการจะอนุญาตดําเนินการเปนอยางอื่น 

(ฌ) การเพิ่มหนวยลงทุนท่ีขายไดแลวจะทําในวันทําการถัดจากวันท่ีทําการซื้อขายหนวยลงทุนจํานวน
นั้น โดยผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถสอบถามผลการทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทาง
อินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดในวันทําการถัดไป 

(ญ) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึก
ขอมูลการซื้อหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(ฎ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการใชสิทธิปดรับคําส่ังซื้อ
หนวยลงทุน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
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6.2.6  หักบัญชี 

บริษัทจัดการจะรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่บริษัทจัดการกําหนด                
ซึ่งผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีมีความประสงคจะใชบริการการหักเงินจากบัญชีเงินฝากสามารถติดตอบริษัท
จัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยกรอก
รายละเอียดตางๆในหนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝาก เพื่อชําระคาซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ
คาธรรมเนียมในการซื้อหนวยลงทุนดังกลาว ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถือ
หนวยลงทุนท่ีมีเงินครบตามที่ระบุไวเพื่อซื้อหนวยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผูส่ังซื้อหนวย
ลงทุนไมเพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมดําเนินการหักเงินใน
บัญชีเงินฝากของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน 

6.2.7 การส่ังซื้อหนวยลงทุนเปนประจํา (Planning Order) 

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนเปนประจํา ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเริ่มใหบริการโดยประกาศผานเว็บไซต
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  (ถามี) 

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการขายหนวยลงทุนตามขอ 6.2 ได โดย
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการภายหลัง
ได ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกําหนด โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ท้ังนี้ 
บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 
30 วันกอนการเริ่มใหบริการดังกลาว หากในกรณีท่ีเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนบริษัทจัดการจะแจง
ลวงหนาอยางนอย 1 วันกอนการเริ่มใหบริการ  ซึ่งการดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการจะคํานึงถึง
ประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

6.3 การจัดสรรหนวยลงทุน 

ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตามท่ีส่ังซื้อหลังจากที่บริษัทจัดการไดรับชําระเงินคา
ซื้อหนวยลงทุนเต็มจํานวนแลว 

ในกรณีท่ีการสั่งซื้อหนวยลงทุนน้ันมีผลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวาจํานวนหนวยลงทุน
ท่ีไดรับอนุมัติใหจัดตั้งโครงการจัดการกองทุนรวมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะ
จัดสรรหนวยลงทุนโดยใชหลักการ "ส่ังซื้อกอน ไดกอน" ในกรณีท่ีส่ังซื้อพรอมกันและมีหนวยลงทุนไม
เพียงพอตอการจัดสรร จะอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะจัดสรรใหกับรายใดรายหนึ่งได ท้ังนี้ 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตอง
แจงใหทราบลวงหนา 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน หรือของผูถือหนวยลงทุน 
หรือชื่อเสียง ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรร
หรือไมจัดสรรหนวยลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนา 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดรับการจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมและไดจดทะเบียนเพิ่มวงเงินลงทุนกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุนสวนเพิ่มเติมนั้น เพื่อ
เสนอขายใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมีรายช่ือปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน เพื่อสิทธิในการซ้ือหนวยลงทุนเพิ่มเติมในลําดับกอนได 

6.4 การกําหนดเวลาและราคาขายหนวยลงทุน 

(1) กรณีติดตอกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

(ก) การทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานเคาเตอรธนาคาร ตั้งแตเวลาเปดทําการจนถึงเวลา 15.00 น. 
สําหรับบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตเวลาเริ่มใหบริการ – 15.00 น. ในวันทําการซื้อขายหนวย
ลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด ใหถือวาเปนรายการส่ังซื้อหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนน้ัน 
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ในราคาขายหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ซึ่งเปนราคาท่ีรับรองโดย
ผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ข) การทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานเคาเตอรธนาคาร หรือบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ในวันทํา
การซื้อขายหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด แตเปนรายการนอกเหนือจากชวงเวลาที่บริษัทจัดการ
กําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการท่ีบริษัทจัดการไมไดกําหนดใหเปนวันทําการ
ซื้อขายหนวยลงทุน ใหถือเปนรายการส่ังซื้อหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายครั้งถัดไป ในราคาขาย
หนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนครั้งถัดไปนั้น 

(2) กรณีติดตอกับบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีนอกเหนือจาก (1) 

(ก) การทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุนตั้งแตเวลาเปดทําการจนถึงเวลา 15.00 น. ในวันทําการซื้อขาย
หนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด ใหถือวาเปนรายการส่ังซื้อหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายหนวย
ลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด ในราคาขายหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน 
ซึ่งเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ข) การทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุน ในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด แตเปน
รายการนอกเหนือจากชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทํา
การที่บริษัทจัดการไมไดกําหนดใหเปนวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหถือเปนรายการสั่งซื้อหนวยลงทุน
ของวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนครั้งถัดไป ในราคาขายหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการซื้อ
ขายหนวยลงทุนครั้งถัดไปนั้น  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทํารายการตามขอ 6.4 ได กรณี
เปลี่ยนแปลงเวลาทํารายการอาจเปนระยะเวลาท่ีมากกวาหรือนอยกวาเวลาท่ีระบุไวในโครงการ แตท้ังนี้
จะไมนอยกวาเวลา 12.00 น. โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการ
จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนท่ัวไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนาอยางนอย 30 วัน 
หากในกรณีท่ีเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนบริษัทจัดการจะแจงลวงหนาอยางนอย 1 วันกอนการ
เปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) อีกทั้งแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวัน
เปลี่ยนแปลง ซึ่งการดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุน
เปนสําคัญ 

6.5 ขอสงวนสิทธิในการขายหนวยลงทุน 

6.5.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนใหแกผูลงทุนท่ีเปนบุคคล
ธรรมดาตั้งแต 2 คนข้ึนไปแตไมเกิน 4 คน ถือหนวยลงทุนรวมกัน และปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือ
ท้ังหมดเสียชีวิต 

6.5.2 เพื่อประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย อินคัม (“กองทุน”) การเสนอ
ขายหนวยลงทุนของกองทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่บริษัท
จัดการมีวัตถุประสงคท่ีจะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมือง
สหรัฐอเมริกา ผูท่ีมีถ่ินฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถ่ินท่ีอยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีข้ึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

6.5.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคําส่ังซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุน หากการสั่งซื้อดังกลาวขัดกับ
หลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบตอการบริหารจัดการกองทุน หรือทําให
เกิดความเส่ียงทางกฏหมายหรือตอชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึง
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

7. การรับซ้ือคืนหนวยลงทุน:  

7.1. ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

- บริษัทจัดการ 
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- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- Internet 

- ชองทางอื่นใดท่ีบริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

7.2. รายละเอียดชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดการจะเริ่มเปดรับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน โดยจะเริ่มเปดรับซื้อคืน
หนวยลงทุน ภายใน 1 เดือนนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศ
ผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 
ใหผูถือหนวยลงทุนทราบตอไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกําหนดการดังกลาวโดยจะ
ประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน ท้ังนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังขายคืน
หนวยลงทุนไดในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนและชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

7.3. วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

- รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูลงทุน 

- รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ 

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม : 

- การรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูลงทุน 

 ชนิดสะสมมูลคา  : มี 

 ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ  : มี 

 ชนิดจายเงินปนผล  : มี 

 ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล   : มี 

วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 

7.4.1 บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุน ไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหนวยลงทุน (ถามี) ท้ังนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหนวยลงทุนไดในวันทําการซื้อขาย
หนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยใหถือวาเปนรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขาย
หนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด ในราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการซื้อขาย
หนวยลงทุน ซึ่งเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 

(2) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนในการขายคืนหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุน
ไดบันทึกขอมูลการส่ังซื้อหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแลวเทาน้ัน 

(3) ผูถือหนวยลงทุนท่ีตองการขายคืนหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําส่ังขายคืนหนวย
ลงทุนของบริษัทจัดการใหชัดเจนครบถวนถูกตอง โดยเปนจํานวนเงินหรือหนวยลงทุนท่ีตองการขายคืน
หนวยลงทุน โดยมีมูลคาข้ันต่ําในการขายคืนครั้งละ 1,000 บาท และนําไปยื่นท่ีบริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ซึ่งบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวเพื่อ
เปนหลักฐาน 

(4) ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนในคําส่ังขายคืน
หนวยลงทุนน้ันมากกวามูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ของ    
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ผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือ
หนวยลงทุนประสงคจะขายคืนหนวยลงทุนท้ังหมดเทาท่ีปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียน
หนวยลงทุนน้ัน  

ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ  และการขายคืนดังกลาวเปนผลให
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนมีมูลคา
ต่ํากวา 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนท้ังหมดใน
รายการดังกลาว 

(5) นายทะเบียนหนวยลงทุนและหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนซึ่งไดรับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการจะสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนท่ีคงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
พรอมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ใหกับผูถือ
หนวยลงทุน ทางไปรษณีย ภายใน 7 วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุน 
ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(6) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุนและหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคา
หนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยมิใหนับ
รวมวันหยุดทําการในตางประเทศ ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทําการในตางประเทศผานทาง
เว็บไซตบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) โดยการ
โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนท่ีเปดไวกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือ
ธนาคารพาณิชยอื่น ตามเลขที่บัญชีท่ีผูถือหนวยลงทุนแจงไวในใบคําขอใชบริการกองทุนหรือจัดสงเปน
เช็คขีดครอมเฉพาะ ส่ังจายในนามผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียลงทะเบียน ท้ังนี้ ภายใตเง่ือนไขท่ีระบุ
ในขอ 10 

(7) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการ  และบริษัทจัดการยังไม
สามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไดโดยอยูในระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการ
ตามขอ 10 ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไดในระหวางเวลาทําการซื้อขาย
หนวยลงทุนใดท่ีผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําส่ังขายคืน
หนวยลงทุน ท้ังนี้ การยกเลิกคําส่ังขายคืนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัทจัดการกอน 

(8) การลดจํานวนหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือ
วันท่ีคํานวนราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนน้ันได แลวแตกรณี 

(9) ในกรณีท่ีกองทุนรวมไมสามารถชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนได และผูถือ
หนวยลงทุนท่ีส่ังขายคืนหนวยลงทุนตกลงท่ีจะรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระคาขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นได 
โดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในขอ 9 

7.4.2 ATM 

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข
และวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเริ่มใหบริการ
โดยประกาศผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน (ถามี) 

7.4.3 Tele-bank 

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเริ่มใหบริการโดย
ประกาศผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

7.4.4 ไปรษณีย 
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บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนทางไปรษณีย ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัท
จัดการกําหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเริ่มใหบริการโดยประกาศผาน
เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

7.4.5 Internet 

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนทางบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข
และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

(1) ผูถือหนวยลงทุนท่ีประสงคจะใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนทางอินเตอรเน็ต สามารถขอใชบริการ
ธนาคารทางอินเตอรเน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และเมื่อไดรับอนุมัติแลว ผูถือหนวย
ลงทุนจะสามารถทําการซ้ือขายหนวยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผูถือหนวยลงทุน (Client No.) 
ท่ีจะใชซื้อขายหนวยลงทุนไดมากกวา 1 หมายเลข ตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีธนาคารกําหนดไวในการ
ใหบริการ  

(2) เมื่อไดรับการอนุมัติใหใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานอินเตอรเน็ตจากธนาคารแลว ผูถือหนวย
ลงทุนจะสามารถทําการส่ังขายหนวยลงทุนไดโดยปฏิบัติตามเง่ือนไขและวิธีการซื้อขายหนวยลงทุนผาน
บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะถือวา  
ผูถือหนวยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีกําหนดไวดังกลาว  

เนื่องจากบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตเปนบริการของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูถือ
หนวยลงทุนท่ีตกลงใชบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตกับธนาคารจะสามารถใชบริการอื่น ๆ ท่ีธนาคาร
ใหบริการอยูแลวนอกเหนือจากการส่ังขายหนวยลงทุนกองทุนเปด ดังนั้นผูถือหนวยลงทุนท่ีขอใชบริการ
ทางอินเตอรเน็ต อาจมีภาระท่ีจะตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใชบริการ
ธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตามอัตราที่ธนาคารกําหนด  

(3) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด ใหถือวาเปน
รายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายน้ัน ในราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ 
ส้ินวันทําการซื้อขาย ซึ่งเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 

ท้ังนี้ หากผูถือหนวยลงทุนดังกลาวทําการขายคืนหนวยลงทุนในวันและเวลาทําการอื่นๆ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

(4) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนในการขายคืนหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุน
ไดบันทึกขอมูลการส่ังซื้อหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแลวเทาน้ัน  

(5) ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนเงินท่ีมีมูลคาข้ันต่ําครั้งละ 1,000 บาท 
โดยไมจํากัดจํานวนครั้งในการทํารายการ  

ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการและการขายคืนดังกลาวเปนผลให
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนมีมูลคาต่ํากวา 
1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนท้ังหมดในรายการดังกลาว  

(6) ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุน โดยผานบริการ
ธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) นั้น มากกวามูลคาหนวยลงทุนหัก
ดวยคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ของผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการที่บันทึก
โดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะขายคืนหนวยลงทุน
ท้ังหมดเทาท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน  

(7) นายทะเบียนหนวยลงทุนและหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไดรับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนคงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
พรอมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ใหผูถือ
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หนวยลงทุนทางไปรษณีย ภายใน 7 วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุน ราคา
ขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาต
ดําเนินการเปนอยางอื่น และชําระคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคา
ทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทําการใน
ตางประเทศผานทางเว็บไซตบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน (ถามี) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนท่ีเปดไวกับธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) ตามเลขที่บัญชีท่ีผูถือหนวยลงทุนแจงไวในใบคําขอใชบริการกองทุน ท้ังนี้ ภายใต
เง่ือนไขท่ีระบุไวในขอ 10 

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทํารายการผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตที่ปรากฏอยูกับธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนหลักฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณ และใชอางอิงได  

(8) ผูถือหนวยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต
ไมได หากไดทํารายการจนเสร็จสมบูรณแลวไมวากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน ยกเวนกรณีท่ีพิสูจนไดวาเปน
ความผิดพลาดที่เกิดจากระบบงานท่ีใหบริการในเรื่องดังกลาว โดยทางบริษัทจัดการจะดําเนินการ
สอบสวนขอผิดพลาดและแกไขใหเสร็จส้ินภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูถือหนวยลงทุน 
ตามแนวทางที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด เวนแตบริษัทจัดการจะพิจารณาผอนผันได 

(9) การลดหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคา
หนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยผูถือ
หนวยลงทุนสามารถสอบถามผลการทํารายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทาง
อินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดในวันทําการถัดไป  

(10) ในกรณีท่ีกองทุนรวมไมสามารถชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนได และผูถือ
หนวยลงทุนท่ีส่ังขายคืนหนวยลงทุนตกลงท่ีจะรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระคาขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นได โดย
ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในขอ 9 

- การรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ 

 ชนิดสะสมมูลคา  : ไมมี 

 ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ  : มี 

 ชนิดจายเงินปนผล  : ไมมี 

 ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล   : ไมมี 
 

วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 12 ครั้ง 
โดยถือวาบริษัทจัดการไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนใหส่ังขายคืนหนวยลงทุนและมอบหมาย
ใหบริษัทจัดการดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติแลว ท้ังนี้ การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกลาวจะทําใหจํานวนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละรายลดลง 

(2) การพิจารณาจํานวนเงินและการจายเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติจะข้ึนอยูกับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากผลตอบแทน 
จากการลงทุน และ/หรือเงินตน  

(3) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม (1) ขางตนโดยนําเงินของผูถือหนวยลงทุนทุกรายไป
ลงทุนตอยังกองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารหน้ีระยะส้ัน (SCBSFF) หรือกองทุนรวมตราสารหน้ี/กองทุน
รวมตลาดเงินท่ีบริษัทจัดการกําหนด หรือกองทุนรวมอื่นตามความประสงคของผูถือหนวยลงทุน โดย
กองทุนท่ีรองรับจะเปนไปตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
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(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหผูถือหนวยลงทุน
ท่ีมีรายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฎอยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

(5) บริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 
เปนเกณฑในการคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน  

ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนสงคําส่ังขายคืน/สับเปลี่ยนออกหนวยลงทุนในวันทํารายการรับซื้อคืน
อัตโนมัติ จนทําใหหนวยลงทุนท่ีเหลืออยูไมเพียงพอตอการทํารายการรับซื้อคืนอัตโนมัติ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะทํารายการรับซื้อคืนอัตโนมัติหนวยลงทุนคงเหลือทั้งหมด โดยถือวาไดรับความ
ยินยอมจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไมดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังนี้ 

(ก) กรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนถูกคําส่ังยึดหรืออายัดหนวยลงทุนโดยผูท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย บริษัท
จัดการจะไมดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ ท้ังนี้เฉพาะหนวยลงทุนในสวนท่ีถูกคําสังยึด
หรืออายัดดังกลาวเทาน้ัน 

(ข) กรณีท่ีหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนติดภาระจํานําอยู บริษัทจัดการจะไมดําเนินการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ ท้ังนี้เฉพาะหนวยลงทุนในสวนท่ีติดภาระจํานําดังกลาวเทาน้ัน 

(ค) กรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาการไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัตคิรั้งนั้นๆ เปนประโยชน
ตอผูถือหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกความเห็นชอบใหส่ังขายคืนหนวยลงทุนตาม (1) ขางตนได เวนแต
บริษัทจัดการเห็นวาเหมาะสมและอนุญาตเปนกรณีพิเศษสําหรับผูถือหนวยลงทุนทุกราย 

ในกรณีวันท่ีกําหนดรับซื้อคืนหนวยลงทุนน้ันตรงกับวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือตรงกับวันหยุด
ของประเทศท่ีกองทุนลงทุน (กรณีท่ีมีการลงทุนในตางประเทศ)หรือเปนวันท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
มีคําส่ังใหบริษัทจัดการหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปด บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในวันทําการถัดไป 

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและ/หรือ ความถ่ีใน
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามขอ 7.3 และ  ขอ 7.4 ได โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ
กําหนด โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยแลว ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเพิ่มเติม 
ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน และ/หรือ ความถ่ีในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
ดังกลาว หากในกรณีท่ีเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนบริษัทจัดการจะแจงลวงหนาอยางนอย 1 วัน
กอนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือ
หนวยลงทุนเปนสําคัญ 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  

- การรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนในชวงเวลาท่ีบริษัท
จัดการกําหนด 
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- การรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ 

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหแกผูถือหนวยลงทุนชนิดรับซื้อคืน
อัตโนมัติไมเกินปละ 12 ครั้ง การพิจารณาจํานวนเงินและจายเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
จากผลตอบแทนจากการลงทุน และ/หรือเงินตน โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหนวยลงทุน
อัตโนมัติใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ท้ังนี้ ในกรณีท่ีวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอันโนมัติตรงกับ
วันหยุดของวันทําการของบริษัทจัดการ หรือวันหยุดทําการของประเทศท่ีกองทุนลงทุน หรือวันหยุดทํา
การของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตางประเทศ (ถามี) ใหเลื่อนวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
นั้นไปเปนวันทําการถัดไป การดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหผูถือหนวยลงทุนชนิดรับ
ซื้อคืนอัตโนมัติท่ีมีรายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฎอยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะนําเงินของผูถือหนวยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติทุกรายไป
ลงทุนตอยังกองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารหน้ีระยะส้ัน (SCBSFF) หรือกองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุน
รวมตลาดเงินท่ีบริษัทจัดการกําหนด หรือกองทุนรวมอื่นตามความประสงคของผูถือหนวยลงทุน โดย
กองทุนท่ีรองรับจะเปนไปตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

7.6.1 การกําหนดเวลา และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 

- การรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูลงทุน 

(1) กรณีติดตอกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

(ก) การทํารายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนผานเคาเตอรธนาคาร ตั้งแตเวลาเปดทําการจนถึงเวลา 15.00 น. 
สําหรับบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตเวลาเริ่มใหบริการ – 15.00 น.ในวันทํารายการซื้อขาย
หนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกําหนด ใหถือวาเปนรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขาย
หนวยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด ในราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการซื้อขาย
หนวยลงทุน ซึ่งเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ข) การทํารายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนผานเคาเตอรธนาคาร หรือบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต (ถามี) 
ในวันทํารายการซื้อขายหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด แตเปนรายการนอกเหนือจากชวงเวลาท่ี
บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการท่ีบริษัทจัดการไมไดกําหนดให
เปนวันทํารายการซ้ือขายหนวยลงทุนใหถือเปนรายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขาย
หนวยลงทุนครั้งถัดไป ในราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน
ครั้งถัดไปนั้น 

(2) กรณีติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอื่นท่ีนอกเหนือจาก (1) 

(ก) การทํารายการส่ังขายคืนหนวยลงทุน ในระยะเวลาการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตั้งแตเวลาเปดทําการ
จนถึงเวลา 15.00 น. ในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด ใหถือวาเปนรายการส่ัง
ขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายท่ีบริษัทจัดการกําหนด ในราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีคํานวณ
ได ณ ส้ินวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ซึ่งเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 

(ข) การทํารายการสั่งขายคืนหนวยลงทุน ในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด แต
เปนรายการนอกเหนือจากชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด หรือการทํารายการในวันหยุดทําการ หรือวัน
ทําการที่บริษัทจัดการไมไดกําหนดใหเปนวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ใหถือเปนรายการสั่งขายคืน
หนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนครั้งถัดไป ในราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ 
ส้ินวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนครั้งถัดไปนั้น 

- การรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ 

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหแกผูถือหนวยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ไมเกินปละ 12 ครั้ง บริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
อัตโนมัติ เปนเกณฑในการคํานวณราคารับซื้อคนืหนวยลงทุน 
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ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทํารายการตามขอ 7.5 และขอ 7.6 ได 
กรณีเปลี่ยนแปลงเวลาทํารายการอาจเปนระยะเวลาที่มากกวาหรือนอยกวาเวลาท่ีระบุไวในโครงการ แต
ท้ังนี้จะไมนอยกวาเวลา 12.00 น. โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ซึ่งบริษัทจัดการ
จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนท่ัวไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนาอยางนอย 30 วัน 
หากในกรณีท่ีเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนบริษัทจัดการจะแจงลวงหนาอยางนอย 1 วันกอนการ
เปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) อีกทั้งแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวัน
เปลี่ยนแปลง ซึ่งการดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวย
ลงทุนเปนสําคญั 

7.7. การขายคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา  

7.8. รายละเอียดการขายคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขหรือเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับวัน/ระยะเวลาในการสงคําส่ังขายคืน
ลวงหนาเพิ่มเติมในอนาคต โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนท่ัวไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวลวงหนาอยางนอย 7 วัน โดยประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)  อีกทั้งแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้ การดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของ
กองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

7.9.1. การชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ชําระคาขายคืนหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุน ราคา
ขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการใน
ตางประเทศ ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทําการในตางประเทศผานทางเว็บไซตบริษัทจัดการ และ
เว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของผู
ถือหนวยลงทุนท่ีเปดไวกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชยอื่น ตามเลขท่ี
บัญชีท่ีผูถือหนวยลงทุนแจงไวในใบคําขอใชบริการกองทุน หรือจายเปนเช็ค ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนามของผูถือหนวยลงทุน และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่
อยูท่ีระบุไวในคําขอใชบริการกองทุน หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทจัดการกําหนด ท้ังนี้ภายใตเง่ือนไขท่ีระบุไวใน
ขอ 10 

8. การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน:  

8.1. ชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน :  

- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

- Internet 

- ชองทางอื่นใดท่ีบริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หมายถึง การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนหน่ึง (กองทุนตนทาง) เพื่อซื้อ
หนวยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการจัดการ
กองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินคาขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง ภายหลังหัก
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คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) แลวนําไปชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง  

บริษัทจัดการกําหนดใหผูลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนอื่น (กองทุนตนทาง) ภายใต
การบริหารของบริษัทจัดการมายังกองทุนน้ีได (กองทุนปลายทาง) โดยอยูภายใตเง่ือนไขที่บริษัทจัดการ
กําหนด 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการยังไมเปดใหผูถือหนวยลงทุนทํารายการสับเปลี่ยนระหวางชนิดหนวยลงทุนภายใน
กองทุนเดียวกันได หากบริษัทจัดการเปดใหบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน โดยประกาศผานทางเว็บไซตบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

(1) กรณีกองทุนน้ีเปนกองทุนปลายทาง 

(ก) ผูถือหนวยลงทุนท่ีประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขากองทุนน้ี (กองทุนปลายทาง) หรือเรียกวา 
“การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (SWITCHING IN)” โดยนําเงินบางสวนหรือทั้งหมดที่ไดจากการขายคืน
หนวยลงทุน หรือเงินท่ีไดจากการเลิกกองทุนอื่นๆ ภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน 
ตนทาง) ภายหลังหักคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) เพื่อนํามาชําระคาซื้อหนวยลงทุน
ของกองทุนน้ี (กองทุนปลายทาง) สามารถส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพี่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนน้ีได
ในชวงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ซึ่งเปนไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในขอ 5 “การเสนอขายหนวยลงทุนครั้ง
แรก” หรือในระหวางวันและเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนดใหเปนวันเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนน้ี  ซึ่ง
เปนไปตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในขอ 6 “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” และ/หรือวันและเวลา
ท่ีบริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติม  

(ข) ในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขากองทุนน้ี ผูถือหนวยลงทุนจะตองส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวย
จํานวนท่ีเปนไปตามมูลคาข้ันต่ําการส่ังซื้อหนวยลงทุนครั้งแรกของแตละชนิดหนวยลงทุน อนึ่ง บริษัท
จัดการอาจพิจารณายกเวนขอกําหนดมูลคาข้ันต่ําการส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนน้ีใหแกผูถือหนวย
ลงทุน เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น 

(ค) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
เขา (SWITCHING IN FEE) (ถามี) ใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีประสงคจะซื้อหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ของกองทุนน้ี โดยนําเงินบางสวนหรือทั้งหมดที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน หรือเงินท่ีไดจากการเลิก
กองทุนอื่นๆภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อนํามาชําระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนน้ี 

(2) กรณีกองทุนน้ีเปนกองทุนตนทาง 

(ก) ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนน้ี (กองทุนตนทาง) หรือ
เรียกวา “การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (SWITCHING OUT)” โดยนําเงินบางสวนหรือทั้งหมดที่ไดจาก
การขายคืนหนวยลงทุน หรือเงินท่ีไดจากการเลิกกองทุนน้ี (กองทุนตนทาง) ภายหลังหักคาธรรมเนียม
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) เพื่อนําไปชําระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนอื่นๆ ซึ่งอยูภายใตการ
บริหารของบริษัทจัดการเอง (กองทุนปลายทาง) สามารถส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดในระหวางวันและ
เวลาท่ีบริษัทจัดการเปดรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน ซึ่งเปนไปตามเง่ือนไขที่ระบุไวในขอ “การรับซื้อคืน
หนวยลงทุน” และ/หรือวันและเวลาท่ีบริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติม  

(ข) ในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกจากกองทุนน้ี ผูถือหนวยลงทุนจะตองส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ดวยจํานวนท่ีเปนไปตามมูลคาข้ันต่ํา/จํานวนหนวยลงทุนข้ันต่ําของการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนน้ี 
ซึ่งเปนไปตามเง่ือนไขที่ระบุไวในขอ “การรับซื้อคืนหนวยลงทุน” เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น 

(ค) การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกจากกองทุนน้ี หากจํานวนท่ีไดท้ังหมดที่ไดจากการขายคืนหนวย
ลงทุนของกองทุนน้ี ภายหลังคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) ไมเพียงพอที่จะนําไปซ้ือ
หนวยลงทุนของกองทุนอื่นๆ (กองทุนปลายทาง) ตามมูลคาข้ันต่ําการส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
ปลายทางนั้นๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไมนําเงินไปซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางดังกลาว 
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(ง) ในกรณีท่ีจํานวนหนวยลงทุนท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการสับเปลี่ยนมากกวาจํานวนหนวยลงทุนท่ี
ปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงค
จะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท้ังหมดเทาท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน 

(จ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนออก (SWITCHING OUT FEE) (ถามี) ใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีประสงคจะขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนของกองทุนน้ี เพื่อนําไปชําระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนอื่น ๆ ภายใตการบริหารจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) 

หากผูถือหนวยลงทุนไมไดสงคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในระหวางวันและเวลาท่ีบริษัทจัดการเปดรับ
คําส่ังซื้อคืนหนวยลงทุน หรือทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด หรือการทํารายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ดังกลาว 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 
หรือหยุดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนการชั่วคราวหรือถาวรก็ได หากบริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวา  
ผูถือหนวยลงทุนไมไดรับประโยชนหรือทําใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน หรือกรณีอื่นใดท่ีบริษัท
จัดการพิจารณาเห็นวาการไมทําการสับเปลี่ยนหรือหยุดการสับเปลี่ยนดังกลาวจะเปนประโยชนตอกองทุน
และ/หรือผูถือหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยประกาศผานทาง
เวบ็ไซตบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือยกเลิกผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
และ/หรือชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และ/หรือเงื่อนไข/วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว
ขางตนไดในภายหลัง โดยไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ใหผู ถือหนวยลงทุนทราบลวงหนากอนการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งการดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวย
ลงทุนเปนสําคัญ 

กรณีท่ีเปนการสับเปลี่ยนระหวางชนิดหนวยลงทุน (ถามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะใชหลักเกณฑ
ขางตนดวย เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น 

8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการบริหารของบริษัท
จัดการ โดยติดตอที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจาก
บริษัทจัดการ (ถามี) ซึ่งสามารถรับคําส่ังซื้อหรือขายหนวยลงทุน หรือเปนผูทําหนาท่ีในการเสนอขาย
และรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนดังกลาว หรือทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทาง
อินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือวิธีอื่นๆ ท่ีบริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท่ีเปนการใหบริการโดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และ
วิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

(1) วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(ก) ผูถือหนวยลงทุนสามารถยื่นความประสงคในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการหรือ 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ทุกวันและเวลาทําการที่กําหนดใหเปนวันทําการซื้อ
ขายหนวยลงทุน ในราคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี)  

(ข) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุน
ไดบันทึกขอมูลการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง และการส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
ปลายทางของผูถือหนวยลงทุนแลวเทาน้ัน  
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(ค) ผูถือหนวยลงทุนท่ีตองการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําขอสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนของบริษัทจัดการใหชัดเจนครบถวนถูกตอง โดยระบุชื่อกองทุนตนทาง จํานวนเงิน หรือ
จํานวนหนวยลงทุนท่ีจะออกจากกองทุนตนทางและชื่อกองทุนปลายทางท่ีตองการจะสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุน และนําไปยื่นท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ซึ่งบริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับคําส่ังสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเพื่อเปนหลักฐาน  

(ง) ในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหลาย ๆ รายการในวันทําการเดียวกัน บริษัทจัดการจะจัดเรียงลําดับทีละ
รายการ (1ตอ 1) ตามลําดับกอนหลังของการทํารายการ  

(จ) ในกรณีท่ีจํานวนหนวยลงทุน หรือจํานวนเงินท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในใบ
คําขอสับเปลี่ยนหนวยลงทุนน้ันมากกวาจํานวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง หัก
ดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนาย
ทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท้ังหมด
เทาท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน  

(ฉ) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนมีคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหบริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนดังกลาวเปนผลใหหนวยลงทุนของกองทุนตนทางของผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการท่ี
บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนมีมูลคาต่ํากวา 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนท้ังหมดในรายการดังกลาว  

(ช) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม
สามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไดโดยอยูในระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการ
ตามขอ 10 ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดในระหวางเวลาทําการที่บริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ท่ีผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําส่ังสับเปลี่ยน
หนวยลงทุน ท้ังนี้ การยกเลิกคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการกอน  

(ซ) ในกรณีท่ีเปนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ   
(ถามี) การลดจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง (ถามี) ท่ีสับเปลี่ยนหนวยลงทุนและการเพิ่มจํานวน
หนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถามี) จะทําภายใน 4 วันทําการถัดจากวันท่ีทําการซื้อขายหรือ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนจํานวนน้ันหรือวันท่ีคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนน้ันได แลวแตกรณี  

ในกรณีท่ีเปนการสับเปลี่ยนระหวางชนิดหนวยลงทุน (ถามี) การลดจํานวนหนวยลงทุนของชนิดหนวย
ลงทุนตนทางท่ีสับเปลี่ยนหนวยลงทุนและการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของชนิดหนวยลงทุนปลายทางจะ
ทําภายในวันทําการถัดจากวันท่ีทําการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจํานวนน้ัน 

(ฌ) ผูถือหนวยลงทุนจะไมสามารถเพิกถอนคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการไดทําการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนเสร็จสมบูรณแลว เวนแตไดรับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ  

(ญ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปดรับคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการใชสิทธิปดรับคําส่ัง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยจะประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

กรณีท่ีเปนการสับเปลี่ยนระหวางชนิดหนวยลงทุน (ถามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะใชหลักเกณฑ
ขางตนดวย เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น 

(2) Tele – bank 

บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทางบริการธนาคารทางโทรศัพท โดยมีวิธีการรับชําระ
และการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ซึ่ง
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บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเริ่มใหบริการโดยประกาศผานเว็บไซตของบริษัท
จัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  (ถามี) 

(3) Internet 

(ก) ผูถือหนวยลงทุนท่ีมีความประสงคในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต
สามารถขอใชบริการดังกลาวได ภายใตเง่ือนไขท่ีระบุไวใน ขอ 6.2.5 "วิธีการขายหนวยลงทุนโดยผาน
บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)" และขอ 7.4.5 "วิธีการรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนโดยผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)"  

(ข) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุน
ไดบันทึกขอมูลการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางและการส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
ปลายทางของผูถือหนวยลงทุนแลวเทาน้ัน  

(ค) ผูถือหนวยลงทุน สามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดโดยไมจํากัดจํานวนครั้งในการทํารายการ อนึ่ง
วงเงินดังกลาวเปนวงเงินท่ีแยกตางหากจากวงเงินโอนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตปกติของผูถือ
หนวยลงทุนท่ีมีอยูกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนมีคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนดังกลาวเปนผลใหหนวยลงทุนของกองทุนตนทางของผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการท่ี
บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนมีมูลคาต่ํากวา 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนท้ังหมดในรายการดังกลาว  

(ง) ในกรณีท่ีจํานวนหนวยลงทุนหรือจํานวนเงินท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยผาน
บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มากกวาจํานวนหนวยลงทุนหรือ
มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง หักดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน
ท่ีปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงค
จะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท้ังหมดเทาท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน  

(จ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทํารายการผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ตที่ปรากฏอยูกับ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนหลักฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณและใชอางอิงได  

(ฉ) ผูสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต
ไมได หากไดทํารายการจนเสร็จสมบูรณแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน ยกเวนกรณีท่ีพิสูจนไดวาเปนความผิด
พลาดที่ เกิดจากระบบงานที่ ใหบริการในเรื่องดังกลาว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการสอบสวน
ขอผิดพลาดและแกไขใหเสร็จส้ินภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูถือหนวยลงทุน ตามแนวทาง
ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด เวนแตบริษัทจัดการจะพิจารณาผอนผันได 

(ช) ในกรณีท่ีเปนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ การ
ลดจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางท่ีสับเปลี่ยนหนวยลงทุนและการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง ในกรณีท่ีเปนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมอ่ืนภายใตการบริหารของ
บริษัทจัดการ จะทําภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจํานวนน้ันหรือวันท่ีคํานวณ
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคนืหนวยลงทุนน้ันได แลวแตกรณี  

ในกรณีท่ีเปนการสับเปลี่ยนระหวางชนิดหนวยลงทุน (ถามี) การลดจํานวนหนวยลงทุนของชนิดหนวย
ลงทุนตนทางท่ีสับเปลี่ยนหนวยลงทุนและการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของชนิดหนวยลงทุนปลายทางจะ
ทําภายในวันทําการถัดจากวันท่ีทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจํานวนน้ัน 

ท้ังนี้ ผูสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะสามารถสอบถามผลการทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการ
ธนาคารทางอินเตอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดในวันทําการถัดไป 

(ซ) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยัง
ไมสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไดโดยอยูระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการ
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ตามขอ 10 ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดในระหวางเวลาทําการที่บริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ท่ีผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําส่ังสับเปลี่ยน
หนวยลงทุน ท้ังนี้ การยกเลิกคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการกอน  

(ฌ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปดรับคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการใชสิทธิปดรับคําส่ัง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยจะประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

กรณีท่ีเปนการสับเปลี่ยนระหวางชนิดหนวยลงทุน (ถามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะใชหลักเกณฑ
ขางตนดวย เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น 

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวใน
ขอ 8.1 และ ขอ 8.2 โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการ
แตงตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการหรือ ผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกําหนด โดยถือวาไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน (ถามี) ใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเปลี่ยนแปลงการใหบริการ
ดังกลาว หากในกรณีท่ีเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนบริษัทจัดการจะแจงลวงหนาอยางนอย 1 วัน
กอนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือ
หนวยลงทุนเปนสําคัญ 

8.3 การดําเนินการเมื่อมีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

นายทะเบียนหนวยลงทุนหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ซึ่งไดรับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนท่ีคงเหลือของกองทุนตนทาง และ กองทุน
ปลายทางของบริษัทจัดการ ใบยืนยันการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) พรอมใบกํากับภาษีสําหรับ
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) ใหผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบ
คําขอใชบริการกองทุนรวมภายใน 7 วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุน ราคา
ขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ท้ังนี้ ภายใตเง่ือนไขท่ีระบุในขอ 
10 เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตดําเนินการเปนอยางอื่น 

กรณีท่ีเปนการสับเปลี่ยนระหวางชนิดหนวยลงทุน (ถามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะใชหลักเกณฑ
ขางตนดวย เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น 

8.4 การกําหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน กรณีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

(1) การกําหนดเวลาในการรับคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดท่ีธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือ
บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท่ี
บริษัทจัดการกําหนดไดตามวันและเวลาการท่ีสอดคลองกับการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีกําหนดไว
ในขอ 6 และขอ 7 ตามลําดับ 

(ก) กรณีติดตอกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานเคาเตอรธนาคาร 
หรือบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตามชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนดในวันทําการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนใหถือวาเปนรายการของวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนน้ัน และการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผาน  
เคาเตอรธนาคาร หากทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนนอกเหนือจากชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนดใน
วันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือทํารายการในวันหยุด ใหถือวาเปนรายการของวันทําการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนถัดไป ท้ังนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะไมสามารถทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการ
ธนาคารทางอินเตอรเน็ตนอกเหนือจากชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด  
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(ข) กรณีติดตอกับบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอื่นท่ีนอกเหนือจาก (ก) 
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด ในวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหถือ
เปนรายการของวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนน้ัน และหากทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
นอกเหนือจากชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนดในวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือทํารายการใน
วันหยุด ใหถือวาเปนรายการของวันทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนถัดไป 

(2) ราคาขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

(ก) กรณีกองทุนตนทาง การคํานวณราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะใชราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ ส้ิน
วันทําการซื้อขายท่ีบริษัทจัดการไดรับคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนและบริษัทจัดการไดทํารายการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนแลว ซึ่งเปนราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว หักดวยคาธรรมเนียมที่เรียก
เกบ็จากผูถือหนวยลงทุน (ถามี) 

(ข) กรณีกองทุนปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะใชราคาขายหนวยลงทุน ณ ส้ินวัน
ทําการซื้อขายที่บริษัทจัดการกําหนด ท้ังนี้ วันทําการซื้อขายดังกลาวจะเปนวันทําการกอนวันท่ีกองทุน
ไดรับเงินจากกองทุนตนทาง ซึ่งเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลวบวกดวยคาธรรมเนียมที่
เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน (ถามี) 

ในกรณีท่ีเปนการสับเปลี่ยนระหวางชนิดหนวยลงทุน (ถามี) 

(ก) กรณีหนวยลงทุนตนทาง การคํานวณราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนท่ีคํานวณได 
ณ ส้ินวันทําการท่ีมีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนน้ัน ซึ่งเปนราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว หัก
ดวยคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน (ถามี) 

(ข) กรณีหนวยลงทุนปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะใชมูลคาหนวยลงทุนท่ีคํานวณ
ได ณ ส้ินวันทําการท่ีบริษัทจัดการไดรับคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนและบริษัทจัดการไดทํารายการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนแลว ซึ่งเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว บวกดวยคาธรรมเนียมที่
เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน (ถามี) 

8.5 การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามท่ีระบุไวในขอ 8.4 และ/หรือเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
กําหนดการ วิธีการในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยไมขัดกับรายละเอียดโครงการ ท้ังนี้ ในการดําเนิน
ดังกลาวบริษัทจัดการคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยถือวาไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ท้ังนี้บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนท่ัวไปทราบ
ถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนาอยางนอย 30 วัน หากในกรณีท่ีเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะแจงลวงหนาอยางนอย 1 วันกอนการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผานทางเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) และแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีอาจจะพิจารณาปฏิเสธการส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนใน
กรณีซึ่งอาจมีผลกระทบตอประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการเพื่อรักษาประโยชนสูงสุดของผูถือหนวย
ลงทุน 

8.6 ขอสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

8.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกผูลงทุนท่ีเปนบุคคล
ธรรมดาตั้งแต 2 คนข้ึนไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน และปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต 

8.6.2. เพื่อประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย อินคัม (“กองทุน”) การ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยบุคคลที่
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บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท่ีจะไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนใหนั้น รวมถึงแตไมจํากัดเพียง 
พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูท่ีมีถ่ินฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถ่ินท่ีอยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีข้ึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

8.6.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูลงทุน หากการสับเปลี่ยน
ดังกลาวขัดกับหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบตอการบริหารจัดการ
กองทุน หรือ ทําใหเกิดความเส่ียงทางกฏหมายหรือตอชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

9. การชําระคารับซ้ือคืน สับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดข้ันตอนการดําเนินการตอไป โดยตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานกอน และไมถือวาเปนการแกไขโครงการ โดยข้ันตอนท่ีกําหนดดังกลาวตอง
สามารถปฏิบัติไดจริง และเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะตอง
แจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน 

10. การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน :  

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําส่ังขายคืน
หนวยลงทุนของกองทุนเปดไวแลวได เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีท่ีเขาเหตุดังตอไปน้ี 
โดยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยาง
สมเหตุสมผล หรือ  

(ข) มีเหตุท่ีทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีลงทุนไวตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  

(2) มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลว แตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชําระเงินคาขายคืน
หนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และ
ผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตองตั้งแตหน่ึง
สตางคข้ึนไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตอง  

(3) มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง 
และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตองตั้งแต
หนึ่งสตางคข้ึนไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตอง  

การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัท
จัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้  

(ก) เลื่อนกําหนดชําระคาขายคืนไดไมเกิน 10 วันทําการนับแตวันท่ีผูถือหนวยลงทุนมีคําส่ังขายคืนหนวย
ลงทุนน้ัน เวนแตไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจงผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระคาขาย
คืนหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนท่ัวไปใหทราบเรื่องดังกลาวดวย
วิธีการใดๆ โดยพลัน  
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(ค) แจงการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน พรอมทั้งจัดสงรายงานที่แสดงเหตุผลของ
การเลื่อน และหลักฐานการไดรับความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนตามขอ (1) หรือการรับรองขอมูล
ของผูดูแลผลประโยชนตามขอ (2) ตอสํานักงานโดยพลัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายใหผูดูแล
ผลประโยชนดําเนินการแทนก็ได  

(ง) ในระหวางการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืน หากมีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุนใน
ชวงเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนน้ัน โดยชําระคาขายคืนแกผูถือหนวยลงทุน
ตามลําดับวันท่ีสงคําส่ังขายคืนกอนหลัง  

11. การไมขายไมรับซ้ือคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :  

11.1 บริษัทจัดการอาจไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนท่ี
ไดรับไวแลวหรืออาจหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนได เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว ซึ่งไม
เกินกวากรณีดังตอไปนี้  

(1) ตลาดหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ  

(2) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีดังตอไปน้ี โดยไดรับ
ความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยาง
สมเหตุสมผล  

(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค) มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  

ท้ังนี้ การไมขาย หรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังที่ไดรับมาแลว หรือการหยุดรับคําส่ังซื้อหรือ
คําส่ังขายคืนหนวยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) สามารถกระทําไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตไดรับผอนผัน
จากสํานักงาน  

(3) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณดังตอไปน้ี
เกิดข้ึน ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอกองทุนรวมดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ  

(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพยดังกลาวไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ี
กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยท่ีซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยแหงนั้นเกินกวารอยละ 10 ของ
มูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม  

(ข) มีเหตุการณท่ีทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตางประเทศไดตามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุท่ีทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีลงทุนไวตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว  

(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีรับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําส่ังซื้อหนวย
ลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริง ดังตอไปนี้  

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายน้ันๆมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําดังตอไปนี้  

1. การกระทําท่ีเปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับ การปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ  

2. การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือ  
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3. การกระทําท่ีเปนการปฏิบัติตามคําส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดใน
สาระสําคัญ 

11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามขอ 11.1 และบริษัทจัดการประสงคจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือ
หยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้  

(1) บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึง
การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยพลัน และหากเปนเหตุตามขอ 11.1(1) (2) หรือ (3) ให
เปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนท่ัวไปใหทราบถึงการหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืน
หนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆโดยพลัน  

(2) บริษัทจัดการจะรายงานการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือการหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ัง
ขายคืนหนวยลงทุน พรอมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปดนั้นให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืน
หนวยลงทุนตามขอ 11.1(1) (2) และ (3) เกิน 1 วันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ กอน
การเปดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน  

(ก) บริษัทจัดการจะรายงานการเปดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปด ณ วันทําการสุดทายกอนวันรายงานน้ันใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน  

(ข) บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึง
การเปดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนท่ัวไปให
ทราบถึงการเปดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆโดยพลัน  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนก็ได  

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาที่
บริษัทจัดการพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตองและผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลใน
รายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองนั้น
ตางจากราคาขายหนวยลงทุนท่ีถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคข้ึนไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของ
ราคาขายหนวยลงทุนท่ีถูกตอง ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําส่ังซื้อหนวยลงทุนไวแลว
ใหทราบถึงการหยุดขายหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนท่ัวไปให
ทราบถึงการหยุดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆ โดยพลัน 

12. การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน :  

เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจําเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุด
รับคําส่ังซื้อหรือ คําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการชั่วคราว ตามระยะเวลาท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ท้ังนี้ ไมเกิน 20 วันทําการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหขยายระยะเวลาหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนออกไปได 
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13. เงื่อนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน:  

13.1 บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลที่ซื้อหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุน
รวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ 

13.2 ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้   

(ก) การโอนหนวยลงทุนใหบิดา มารดา บุตร และคูสมรสของผูถือหนวยลงทุน 

(ข) การโอนหนวยลงทุนตามคําส่ังศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไมรวมถึงกรณีท่ีผูลงทุนท่ีเปนบุคคล
ธรรมดาตั้งแต 2 คนข้ึนไปแตไมเกิน 4 คน ถือหนวยลงทุนรวมกัน และปรากฏวาผูลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต เวนแตศาลจะมีคําส่ังเปนอยางอื่น) 

(ค) การโอนหนวยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติใหโอนได 

ท้ังนี้ ผูโอนและผูรับโอนจะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานทะเบียนหนวยลงทุน 
ในกรณีท่ีผูรับโอนยังไมไดเปนผูใชบริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในใบ
คําขอใชบริการกองทุนและยื่นตอนายทะเบียนหนวยลงทุนพรอมคําขอโอนหนวยลงทุน และชําระคาธรรมเนียม 
การโอนตามหัวขอคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนท่ีระบุไวในรายละเอียดโครงการ (ถามี)   

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหนวยลงทุนพรอม
หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูรับโอนหนวยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหนวยลงทุนใหแก
ผูโอนหนวยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแตวันท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวยลงทุน   

ท้ังนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลลงในทะเบียน    
ผูถือหนวยลงทุนเรียบรอยแลว 

13.3 เพื่อประโยชนสูงสุดของการบริหารจัดการโครงการจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชย อินคัม (“กองทุน”)  
การรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแตเพียงผูเดียว 
โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหแกบุคคลใด
ก็ได โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคท่ีจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุนใหนั้น 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูท่ีมีถ่ินฐานอยูในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถ่ินท่ีอยู
ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาว และบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีข้ึนและ
ดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

13.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหนวยลงทุนของผูลงทุน หากการลงทะเบียนโอน
หนวยลงทุนดังกลาวขัดกับหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบตอการบริหาร
จัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

14. การจายเงินปนผล:  

14.1. นโยบายการจายเงินปนผล   

• ชนิดสะสมมูลคา : ไมจาย 

• ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ไมจาย 

• ชนิดจายเงินปนผล : จาย 

 ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล  : ไมจาย 

14.2. หลักเกณฑการจายเงินปนผล :  

บริษัทจัดการจะพิจารณาจายเงินปนผลไมเกินปละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานส้ินสุดตาม
ชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีจะจายเงินปน
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ผลแลวแตกรณี และการจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมทําใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มข้ึนใน
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจายเงินปนผลน้ัน โดยจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาแกไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวของกับการจายเงิน    
ปนผล เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคม นักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แหงประเทศไทย และตามหลักเกณฑหรือวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดย
บริษัทจัดการจะแจงการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน โดยจะประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

14.3. กําหนดเวลา วิธกีาร และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน:  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาใหมีการจายเงินปนผล บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปด
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อจายเงินปนผล และอัตราปนผลของหนวยลงทุนโดยไมชักชา ท้ังนี้ บริษัท
จัดการจะปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณา
ผอนผันหรือส่ังใหปฏิบัติเปนอยางอื่น 

2. ปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมีประกาศดังกลาวไว ณ 
สถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) พรอมทั้งข้ึนเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

3. สงหนังสือแจงใหผูดูแลประโยชน ผูถือหนวยลงทุนท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปด
สมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนเพื่อจายเงินปนผล และผูถือหนวยลงทุนท่ีถือหนวยลงทุนชนิดไม
ระบุชื่อผูถือเมื่อไดรับการรองขอ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีอาจจะจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนดวยวิธีท่ีตางกันสําหรับหนวยลงทุน
ท่ีขายในชวงระยะเวลาที่ตางกันได โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. กอนดําเนินการ
จายเงินปนผลในแตละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ในกรณีผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใด 
นอกจากเพื่อประโยชนของหนวยลงทุนของกองทุนเปดนั้น 

ขอจํากัดในการจายเงินปนผล 

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนในสวนท่ีเกินขอจํากัดการถือ
หนวยลงทุน เวนแตเปนกรณีท่ีไดรับยกเวน ท้ังนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย
หลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ 

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินท่ีไมอาจจายเปนเงินปนผลออกจากบัญชีและ
ทรัพยสินของกองทุนรวม และไมนําเงินดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม และจะ
สงเงินดังกลาวใหเปนรายไดของแผนดิน 

15. คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุน :  

15.1. คาธรรมเนียมรวม (เพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีประมาณการไดท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ท้ังหมด):  
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รายการคาธรรมเนียม (ตาม 15.2) : รายละเอียดปรากฎตามขอ 15.2 

ชื่อยอ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา 

1. SCBINCA 

ประมาณการคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ในอัตราไมเกินรอยละ 
3.21 ตอป ของมูลคาทรัพยสินรวมหักดวยหน้ีสินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน (ถา
มี) คาธรรมเนยีมที่ปรึกษาการลงทุน (ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจาก
กองทุนรวมท่ีมีฐานในการคาํนวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันท่ีคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

2. SCBINCR 

ประมาณการคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ในอัตราไมเกินรอยละ 
3.21 ตอป ของมูลคาทรัพยสินรวมหักดวยหน้ีสินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน (ถา
มี) คาธรรมเนยีมที่ปรึกษาการลงทุน (ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจาก
กองทุนรวมท่ีมีฐานในการคาํนวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันท่ีคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

3. SCBINCD 

ประมาณการคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ในอัตราไมเกินรอยละ 
3.21 ตอป ของมูลคาทรัพยสินรวมหักดวยหน้ีสินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน (ถา
มี) คาธรรมเนยีมที่ปรึกษาการลงทุน (ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจาก
กองทุนรวมท่ีมีฐานในการคาํนวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันท่ีคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

4. SCBINCP 

ประมาณการคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ในอัตราไมเกินรอยละ 
2.14 ตอป ของมูลคาทรัพยสินรวมหักดวยหน้ีสินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน (ถา
มี) คาธรรมเนยีมที่ปรึกษาการลงทุน (ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจาก
กองทุนรวมท่ีมีฐานในการคาํนวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันท่ีคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

อยางไรก็ตาม คาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกลาวขางตนเปนการ
ประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ เชน ขนาดของกองทุน 
จํานวนผูถือหนวยลงทุน เปนตน รวมถึงสอดคลองกับเพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายแตละรายการที่มี
การปรับเพิ่มข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ่มข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑ
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

15.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม:  

15.2.1. คาธรรมเนียมการจัดการรายป :  

ชื่อยอ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา 

1. SCBINCA 

ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 2.68 ตอป 
ของมูลคาทรัพยสินรวมหักดวยหน้ีสินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน(ถามี) 
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจาก
กองทุนรวมท่ีมีฐานในการคาํนวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันท่ี
คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

2. SCBINCR 

ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 2.68 ตอป 
ของมูลคาทรัพยสินรวมหักดวยหน้ีสินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน(ถามี) 
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจาก
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ชื่อยอ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา 

กองทุนรวมท่ีมีฐานในการคาํนวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันท่ี
คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

3. SCBINCD 

ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 2.68 ตอป 
ของมูลคาทรัพยสินรวมหักดวยหน้ีสินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน(ถามี) 
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจาก
กองทุนรวมท่ีมีฐานในการคาํนวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันท่ี
คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

4. SCBINCP 

ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 1.61 ตอป 
ของมูลคาทรัพยสินรวมหักดวยหน้ีสินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน(ถามี) 
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจาก
กองทุนรวมท่ีมีฐานในการคาํนวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันท่ี
คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

15.2.2. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป : 

ชื่อยอ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา 

1. SCBINCA 

ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 0.11 
ตอป ของมูลคาทรัพยสินรวมหักดวยหนีสิ้นรวม กอนหกัคาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน (ถา
มี) คาธรรมเนยีมที่ปรึกษาการลงทุน (ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจาก
กองทุนรวมท่ีมีฐานในการคาํนวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันท่ี
คํานวณมลูคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

2. SCBINCR 

ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 0.11 
ตอป ของมูลคาทรัพยสินรวมหักดวยหนีสิ้นรวม กอนหกัคาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน (ถา
มี) คาธรรมเนยีมที่ปรึกษาการลงทุน (ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจาก
กองทุนรวมท่ีมีฐานในการคาํนวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันท่ี
คํานวณมลูคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

3. SCBINCD 

ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 0.11 
ตอป ของมูลคาทรัพยสินรวมหักดวยหนีสิ้นรวม กอนหกัคาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน (ถา
มี) คาธรรมเนยีมที่ปรึกษาการลงทุน (ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจาก
กองทุนรวมท่ีมีฐานในการคาํนวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันท่ี
คํานวณมลูคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

4. SCBINCP 

ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 0.11 
ตอป ของมูลคาทรัพยสินรวมหักดวยหนีสิ้นรวม กอนหกัคาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน (ถา
มี) คาธรรมเนยีมที่ปรึกษาการลงทุน (ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจาก
กองทุนรวมท่ีมีฐานในการคาํนวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันท่ี
คํานวณมลูคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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15.2.3. คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป :  

ชื่อยอ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา 

1. SCBINCA 

ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 0.11 
ตอป ของมูลคาทรัพยสินรวมหักดวยหน้ีสินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน(ถามี) 
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจาก
กองทุนรวมท่ีมีฐานในการคาํนวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันท่ี
คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

2. SCBINCR 

ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 0.11 
ตอป ของมูลคาทรัพยสินรวมหักดวยหน้ีสินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน(ถามี) 
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจาก
กองทุนรวมท่ีมีฐานในการคาํนวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันท่ี
คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

3. SCBINCD 

ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 0.11 
ตอป ของมูลคาทรัพยสินรวมหักดวยหน้ีสินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน(ถามี) 
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจาก
กองทุนรวมท่ีมีฐานในการคาํนวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันท่ี
คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

4. SCBINCP 

ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 0.11 
ตอป ของมูลคาทรัพยสินรวมหักดวยหน้ีสินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน(ถามี) 
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจาก
กองทุนรวมท่ีมีฐานในการคาํนวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันท่ี
คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

15.2.4. คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :  

รายละเอียดเพิ่มเติม : ไมมี  

15.2.5. คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย :  

รายละเอียดเพิ่มเติม : ไมมี 

15.2.6. คาธรรมเนียมอื่นๆ :  

ประมาณการคาธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไมเกินรอยละ 2.68 ตอปของมูลคาทรัพยสินรวมหักดวยหน้ีสิน
รวม กอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถามี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน
(ถามี) คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานใน
การคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันท่ีคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ท้ังนี้ เมื่อคํานวณรวมกับคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตาง ๆ ท่ีเรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามขอ 15.2.1 
- 15.2.5 จะตองไมเกินคาธรรมเนียมรวมของแตละชนิดหนวยลงทุน 

(1) คาใชจายเพื่อวัตถุประสงคในการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตาม
จํานวนท่ีจายจริง ท้ังนี้ ไมเกินรอยละ 0.27 ของจํานวนเงินทุนของโครงการและในทางบัญชีจะตัดจาย
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เปนคาใชจายของกองทุนรวมเฉลี่ยเทากันทุกวัน ภายในระยะเวลา 1 ป เชน คาใชจายในการจัดทํา
โฆษณาประชาสัมพันธ คาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ คาใชจายดานการตลาด คาอบรมเผยแพรความรู 
และสัมมนาแนะนํากองทุนรวม  

(2) คาใชจายในการสอบบัญชี และคาใชจายอื่นๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมคาใชจายตรวจสอบทรัพยสิน
ในประเทศ และตางประเทศ 

(3) คาจัดทํา จัดพิมพ และจัดสง หนังสือชี้ชวนรายละเอียดโครงการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนสวนสรุป
ขอมูลสําคัญ สวนขอมูลกองทุนรวม รวมถึงเอกสารประกอบการขายอื่น ๆ  

(4) คาเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ ในอัตราไมเกินรอยละ 0.11 ตอปของมูลคาหลักทรัพยของแต
ละสกุลเงิน (ถามี)  

(5) คาจัดทําและจัดสงรายงานใดๆ แกผูถือหนวยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมโดยตรง 
หนังสือบอกกลาวประกาศและรายงานตางๆ รวมถึงคาประกาศในหนังสือพิมพรายวันและ/หรือขาวสารถึง  
ผูถือหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการจัดทํา ตลอดจนขาวสารท่ีบริษัทจัดการมีหนาท่ีจัดทําข้ึนตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกําหนด  

(6) คาพิมพแบบฟอรมใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบส่ังซื้อหนวยลงทุน ใบส่ังขายหนวยลงทุน ใบยืนยันการ
ซื้อและขายหนวยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและแบบฟอรมอื่นๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม  

(7) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน คาใชจายในการออกเช็ค และนําเงินเขาบัญชีสําหรับ
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(8) คาธรรมเนียมธนาคารตางๆ เชน คาธรรมเนียมการใชบริการ SCB CASH MANAGEMENT คาสมุดเช็ค
คาธรรมเนียมการโอนเงินระหวางบัญชี เปนตน  

(9) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมอื่นท่ีเกี่ยวของในการจัดการกองทุนรวม เชน คาธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการจัดการเปนกองทุนรวม คาไปรษณียากร คาแปลเอกสารตางๆ ท่ี
เกี่ยวกับการลงทุน คาอากรแสตมปตางๆ คาดําเนินงานอื่นๆ เปนตน 

(10) คาใชจายในการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี้ใดๆของกองทุนรวมท้ัง
คาใชจายในการรับชําระหนี้เปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้ เชน คาท่ี
ปรึกษากฎหมาย คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมทนายความ คาสืบทรัพยและ/หรือบังคับคดี คาใชจาย
ในดานนิติกรรม คาใชจายหรือคาธรรมเนียมอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับทางราชการ เปนตน  

(11) คาใชจายและคาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงานของกองทุนรวม ไดแก คาใชจาย (ถามี) 
ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนท่ีฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาท่ีหรือเรียกคาสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือเมื่อไดรับคําส่ังจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(12) คาใชจายตางๆที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือ กฎหมายกําหนด  

(13) คาใชจายที่เกิดข้ึนจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย เพื่อเปนหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม 

(14) คาท่ีปรึกษากฎหมาย (ถามี) ท่ีปรึกษาการเงินอื่น ๆ (ถามี) 

(15) คาบริการ และ/หรือคาธรรมเนียม และ/หรือคาภาษีอากร และ/หรือคาใชจายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ
การจัดหา ไดมา รับมอบ สงมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกปองผลประโยชน ซึ่งสินทรัพยหรือหลักทรัพยตาง ๆ 
ของกองทุนท่ีนอกเหนือไปจากที่ไดระบุไวในขอ 15.2.2 “คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน รายป”  

(16) คาใชจายท่ีเกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)  

(17) คาใชจายตาง ๆ และคาธรรมเนียมที่ เกิดข้ึนในชวงการชําระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เชน 
คาตอบแทนผูชําระบัญชี คาผูดูแลผลประโยชนในระหวางการชําระบัญชีกองทุนรวม เปนตน  

(18) คาใชจายดานโฆษณาประชาสัมพันธ เชน คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ คาส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด ตลอดจนการสัมมนาแนะนํา
กองทุน ซึ่งเกิดข้ึนภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนท่ีเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนท่ีจายจริง โดย
ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนเฉลี่ยเทากนัทุกวันภายในระยะเวลา 1 ป นับ
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จากวันท่ีบันทึกคาใชจายดังกลาว ท้ังนี้ จํานวนเงินท่ีตัดจายจะตองไมเกินกวาอัตรารอยละ 0.27 ของมูลคา
ทรัพยสินรวม หักดวยหน้ีสินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (ถา
มี) คาธรรมเนียมนายทะเบียน (ถามี) และคาธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการ
คํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันท่ีคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดย
คาใชจายสวนท่ีเกินอัตราที่กําหนดถือเปนคาใชจายดําเนินงานของบริษัทจดัการ  

(19) คานายหนาซื้อขายหลักทรัพยท่ีซื้อหรือขายเพื่อประโยชนในการจัดการกองทุนรวมซึ่งไดรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีอื่นๆตามท่ีกองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อส่ังซื้อหรือส่ังขายหลักทรัพยและ
คาธรรมเนียมการทํารายการในตางประเทศ 

(20) คาใชจายท่ีเกี่ยวกับความเส่ียงที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพย เชน สัญญาซื้อขายลวงหนา 
และคาใชจายหรือคาธรรมเนียมอื่นๆตามท่ีจายจริงรวมถึงคาใชจาย และคาธรรมเนียมอื่นใดเพื่อใหกองทุน
สามารถลงทุนในหลักทรัพยดังกลาว เปนตน 

คาธรรมเนียมหรือคาใชจายตางๆที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามขอ 15.1 - 15.2 รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี
ธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกลาวจะถือเปนภาระของกองทุนรวม  

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดของกองทุนใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว และใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

15.3 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน: 

15.3.1 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (FRONT-END FEE) : มี 

 ชนิดสะสมมูลคา : ในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาหนวยลงทุน 

 ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาหนวยลงทุน 

 ชนิดจายเงินปนผล : ในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาหนวยลงทุน 

 ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล : ในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาหนวยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนจากผูส่ังซื้อหนวยลงทุนแตละกลุมหรือแตละ
รายในอัตราท่ีไมเทากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเง่ือนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลง
อัตราคาธรรมเนียมที่ เรียกเก็บจากผู ส่ังซื้อหรือผู ถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดดังกลาว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ เว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหนวยลงทุน (ถามี) 

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือ   
ผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน หากในกรณีท่ี
เปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนบริษัทจัดการจะแจงลวงหนาอยางนอย 1 วันกอนการเปล่ียนแปลง โดย
บริษัทจัดการจะประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ เว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน (ถามี) และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง 

15.3.2 คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (BACK-END FEE) : มี 

 ชนิดสะสมมูลคา : ในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาหนวยลงทุน 

 ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาหนวยลงทุน 

 ชนิดจายเงินปนผล : ในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาหนวยลงทุน 

 ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล : ในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาหนวยลงทุน 
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รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากผูส่ังขายหนวยลงทุนแตละกลุมหรือ
แตละรายในอัตราที่ไมเทากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส่ังขายหรือผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดดังกลาว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ เว็บไซตของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

อนึ่ง การเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังขายหรือ  
ผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน หากในกรณีท่ี
เปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนบริษัทจัดการจะแจงลวงหนาอยางนอย 1 วันกอนการเปลี่ยนแปลง โดย
บริษัทจัดการจะประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ เว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน (ถามี) และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง 

15.3.3 คาธรรมเนียมสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (SWITCHING FEE) : มี 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

15.3.3.1 กรณีเปนการสับเปลี่ยนเพื่อซื้อหรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (SWITCHING IN)  

 ชนิดสะสมมูลคา : ในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาหนวยลงทุน 

 ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาหนวยลงทุน 

 ชนิดจายเงินปนผล : ในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาหนวยลงทุน 

 ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล : ในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาหนวยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากผูส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแตละ
กลุมหรือแตละรายในอัตราที่ไมเทากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเง่ือนไขการเรียกเก็บ
หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส่ังสับเปลี่ยนหรือผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกลาว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงาน
สาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ เว็บไซตของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหนวยลงทุน (ถามี) 

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสับเปลี่ยน
หรือผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน หากใน
กรณี ท่ีเปนประโยชนตอผู ถือหนวยลงทุนบริษัทจัดการจะแจงลวงหนาอยางนอย 1 วันกอนการ
เปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ เว็บไซตของผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับ
แตวันเปลี่ยนแปลง 

15.3.3.2 กรณีการสับเปลี่ยนเปนการขายคืนหรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (SWITCHING OUT)  

 ชนิดสะสมมูลคา : ในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาหนวยลงทุน 

 ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาหนวยลงทุน 

 ชนิดจายเงินปนผล : ในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาหนวยลงทุน 

 ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล : ในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาหนวยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากผูส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแตละ
กลุมหรือแตละรายในอัตราที่ไมเทากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเง่ือนไขการเรียกเก็บ
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หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส่ังสับเปลี่ยนหรือผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกลาว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงาน
สาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ เว็บไซตของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสับเปลี่ยน
หรือผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน หากใน
กรณี ท่ีเปนประโยชนตอผู ถือหนวยลงทุนบริษัทจัดการจะแจงลวงหนาอยางนอย 1 วันกอนการ
เปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ เว็บไซตของผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับ
แตวันเปลี่ยนแปลง 

15.3.4 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี 

ในอัตรา 10 บาท ตอหนวยลงทุน 1,000 หนวย หรือเศษของ 1,000 หนวย 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 ชนิดสะสมมูลคา : ในอัตรา 10 บาท ตอหนวยลงทุน 1,000 หนวย หรือเศษของ 1,000 หนวย หรือ
ตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนดเปนการท่ัวไปในการใหบริการ โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม
จากผูโอนในวันท่ียื่นคําขอโอนหนวยลงทุน 

 ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ :ในอัตรา 10 บาท ตอหนวยลงทุน 1,000 หนวย หรือเศษของ 1,000 หนวย 
หรือตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนดเปนการทั่วไปในการใหบริการ โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมจากผูโอนในวันท่ียื่นคําขอโอนหนวยลงทุน 

 ชนิดจายเงินปนผล : ในอัตรา 10 บาท ตอหนวยลงทุน 1,000 หนวย หรือเศษของ 1,000 หนวย หรือ
ตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนดเปนการท่ัวไปในการใหบริการ โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม
จากผูโอนในวันท่ียื่นคําขอโอนหนวยลงทุน 

 ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล : ในอัตรา 10 บาท ตอหนวยลงทุน 1,000 หนวย หรือเศษของ 1,000 หนวย 
หรือตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนดเปนการทั่วไปในการใหบริการ โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมจากผูโอนในวันท่ียื่นคําขอโอนหนวยลงทุน 

15.3.5 คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี 

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 

 ชนิดสะสมมูลคา : ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนดเปนการท่ัวไปในการใหบริการ ในกรณีท่ี
ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู การออกใบหนวยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหมแกผูถือหนวยลงทุน
ในกรณีหายและอื่น ๆ ท่ีเกิดข้ึนจริง ซึ่งพิสูจนไดวาเปนความประสงคเฉพาะตัวของผูถือหนวยลงทุน  

 ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนดเปนการทั่วไปในการใหบริการ 
ในกรณีท่ีขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ท่ีอยู การออกใบหนวยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหมแกผูถือหนวยลงทุน 
ในกรณีหายและอื่นๆ ท่ีเกิดข้ึนจริง ซึ่งพิสูจนไดวาเปนความประสงคเฉพาะตัวของผูถือหนวยลงทุน  

 ชนิดจายเงินปนผล : ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนดเปนการท่ัวไปในการใหบริการ ในกรณีท่ี
ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู การออกใบหนวยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหมแกผูถือหนวยลงทุน 
ในกรณีหายและอื่น ๆ ท่ีเกิดข้ึนจริง ซึ่งพิสูจนไดวาเปนความประสงคเฉพาะตัวของผูถือหนวยลงทุน 

 ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล : ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนดเปนการท่ัวไปในการใหบริการ ใน
กรณีท่ีขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู การออกใบหนวยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหมแกผูถือหนวย
ลงทุน ในกรณีหายและอื่น ๆ ท่ีเกิดข้ึนจริง ซึ่งพิสูจนไดวาเปนความประสงคเฉพาะตัวของผูถือหนวย
ลงทุน 
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15.3.6 คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (EXIT FEE) : ไมมี 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

15.3.7 คาธรรมเนียมอื่น ๆ : มี 

ตามท่ีจายจริง 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
- คาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพย เมื่อส่ังซื้อหรือส่ังขายหนวยลงทุน 

(1) กรณีส่ังซื้อหนวยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้อัตราไมเกินรอยละ 0.75 ของมูลคาหนวยลงทุน 

(2) กรณีส่ังขายหนวยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้อัตราไมเกินรอยละ 0.75 ของมูลคาหนวย
ลงทุน 

ท้ังนี้ เพื่อนําเงินดังกลาวไปชําระเปนคาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยในการส่ังซื้อหรือส่ังขายหลักทรัพย 
เชน คาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพย หรืออื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อส่ังซื้อหรือส่ังขาย
หลักทรัพย เปนตน  

- คาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพย เมื่อมีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

(1) กรณีกองทุนน้ีเปนกองทุนตนทาง บริษัทจัดการจะคิดคาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยในอัตราไมเกิน
รอยละ 0.75 ของมูลคาหนวยลงทุนโดยคาํนวณเขาไปในราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก  

(2) กรณีกองทุนน้ีเปนกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะคิดคาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพยในอัตรา
ไมเกินรอยละ 0.75 ของมูลคาหนวยลงทุนโดยคํานวณเขาไปในราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา 

ท้ังนี้ หากบริษัทจัดการเปลี่ยนแปลงอัตราคาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยดังกลาวขางตนใหสอดคลอง
กับอัตราคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพยของกองทุนท่ีกองทุนเขาลงทุนในภายหลัง บริษัทจัดการจะ
ติดประกาศการเรียกเก็บคาใชจาย หรืออัตราคาใชจายอัตราใหมใหผูลงทุนทราบลวงหนา ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอื่น ๆ ที่ผู ลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนขอให
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนดําเนินการใหผูลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากการดําเนินการตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือ          
การดําเนินการใด ๆ ซึ่งพิสูจนไดวาเปนความประสงคเฉพาะตัวของผูลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุน เชน 
คาธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล การออกใบหนวยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหมแก 
ผูถือหนวยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ท่ีเกิดข้ึนจริง คาธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน / 
รับรองยอดหนวยลงทุน คาธรรมเนียมการคนหาเอกสารจากศูนยเอกสารของนายทะเบียนหนวยลงทุน 
เปนตน โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะคิดคาธรรมเนียมจากผูถือหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนดเปนการท่ัวไปในการใหบริการลักษณะดังกลาว  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราธรรมเนียมขางตนไดโดยไมตอง
ดําเนินการแจงผูลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนลวงหนา โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ รายละเอียดดังกลาว 
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)   

คาธรรมเนียมหรือคาใชจายตางๆ ท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนตามขอ 15.3 รวมภาษี 
มูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกลาวจะถือเปนภาระของผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวย
ลงทุน  

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดของกองทุนใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว และใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
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15.4. วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม:  

บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียม ตามขอ 15.2.1 - 15.2.3 ทุกวันท่ีมีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
โดยใชมูลคาทรัพยสินรวม หักดวยหน้ีสินรวม กอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแล
ผลประโยชนคาธรรมเนียมนายทะเบียน และคาธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการ
คํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ถามี) ณ วันท่ีคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ในแตละวัน
เปนฐานในการคํานวณคาธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนรวมเปนรายเดือนหรือระยะเวลาอื่นใดตามท่ี
บริษัทจัดการกําหนด  

คาใชจายอื่นๆท่ีเกี่ยวเนื่องกับกองทุนตามขอ 15.2.6 (1) – (20) จะเรียกเก็บตามท่ีจายจริง ในทางบัญชี
บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายท้ังจํานวน หรือทยอยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนเฉลี่ยเทากันทุกวัน
ตามระยะเวลาที่จะไดรับประโยชนจากคาใชจายน้ัน และบริษัทจัดการอาจพิจารณาประมาณการคาใชจาย
ดังกลาวอยางสมเหตุสมผลเพื่อทยอยรับรูเปนคาใชจายเปนรายวัน และจะปรับปรุงรายการดังกลาวทันทีท่ี
ไดรับหลักฐานอยางแนชัด ท้ังนี้ คาใชจายดังกลาวอยูในความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน ซึ่งบริษัท
จัดการจะเปดเผยฐานการคํานวณอยางชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับขอมูลสําคัญท่ีผูลงทุนควรทราบและ
ในรายงานรอบประจําป 

อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายคาธรรมเนียม และคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามหลักการ
บัญชี และตามประกาศที่เกี่ยวของกําหนด 

อนึ่ง หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือหนวยงานอื่นใดท่ีเกี่ยวของมีการแกไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขอกําหนด เง่ือนไขหรือ
หลักเกณฑในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง
วิธีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมใหเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาวโดยไมถือเปนการ
แกไขโครงการ 

15.5. การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย:  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามขอ 15.1 ขอ 15.2 และ ขอ 
15.3 โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) กรณีท่ีบริษัทจัดการจะดําเนินการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามที่ไดระบุไวในโครงการ บริษัท
จัดการจะเปดเผยขอมูลเรื่องดังกลาวใหผูลงทุนทราบอยางท่ัวถึงดวยวิธีการท่ีเหมาะสม ภายใน 3 วันทํา
การนับแตวันท่ีมีการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัท
จัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ หรือจัดใหมีขอมูลเรื่องดังกลาวไว ณ สถานท่ีในการซื้อขาย
หนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) เปนตน 

การลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใหแตกตางไปจากโครงการ ใหถือวาสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ใหความเห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกลาวเมื่อบริษัทจัดการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
แลว 

(2) กรณีท่ีบริษัทจัดการจะดําเนินการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มข้ึนตามท่ีไดระบุไวใน
โครงการ บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเรื่องดังกลาวใหผูลงทุนทราบอยางท่ัวถึงดวยวิธีการท่ีเหมาะสม 
ภายใน 3 วันทําการนับแตวันท่ีมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาวเพิ่มข้ึน เชน เผยแพร
ขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ หรือจัดใหมีขอมูลเรื่องดังกลาวไว ณ 
สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน (ถามี) เปนตน  
ในกรณีท่ีกองทุนรวมเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มข้ึนจากมูลคาข้ันสูงของคาธรรมเนียมหรือ
คาใชจายเดิมตามที่ระบุไวลาสุดในโครงการ และตอมาบริษัทจัดการจะดําเนินการเรียกเก็บคาธรรมเนียม
หรือคาใชจายเพิ่มข้ึนตามท่ีระบุไวนั้น ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมเปดเผยเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวใหผู
ลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วันกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มข้ึนตามวิธีการ
ดังตอไปนี้    
1. ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับเปนเวลา 3 วันติดตอกัน     
2. จัดใหมีขอมูลเรื่องดังกลาวไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีในการซื้อขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัท
จัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)  
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ในกรณีท่ีเปนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มข้ึนเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของคาธรรมเนียม
หรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไวลาสุดในโครงการ บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายท่ี
เพิ่มข้ึนดังกลาวไดตอเมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุน
รวมกันเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด” 
(3) การเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามขอ 15.5 (1) (2) บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว 

15.6. หมายเหตุ:  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามหัวขอ 15 รายการ
ใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการได ท้ังนี้ ข้ึนกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชนของกองทุน
และผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคา
หนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมูลคาหนวย
ลงทุนไมถูกตอง:  

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน 
และราคาหนวยลงทุน: ตางประเทศ  

16.2. เง่ือนไขพิเศษ:  

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

1.1 มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

1.2 มูลคาหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนชนิดสะสมมูลคา 

1.3 มูลคาหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 

1.4 มูลคาหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผล 

1.5 มูลคาหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล 

กองทุนมีการแบงชนิดของหนวยลงทุนตามชนิด ดังนั้น มูลคาหนวยลงทุนแตละชนิดอาจมีมูลคาไมเทากัน 
มูลคาทรัพยสินสุทธิของแตละชนิดหนวยลงทุนรวมกันจะเทากับมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่ง
ผลประโยชนท่ีเกิดจากการลงทุนจะถือเปนประโยชนของกองทุนรวม และจะถูกปนสวนตามสัดสวนมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของหนวยลงทุนแตละชนิด  

โดยมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมจะคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมในสวนท่ีลงทุน
ในประเทศ บวกกับมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมในสวนท่ีลงทุนในตางประเทศ  

หลักเกณฑและวิธีการกําหนด/คํานวณมูลคายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย หรือทรัพยสินตางประเทศ 
เชน การใชราคาหลักทรัพยในการอางอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนของตราสาร/
หลักทรัพย หรือทรัพยสินตางประเทศ การใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เพื่อคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนเงินบาท บริษัทจัดการจะใช
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่เปนไปตามกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหนวยงาน
อื่นใดที่เกี่ยวของ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปจจุบัน รวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลง แกไข เพิ่มเติมในอนาคต  

ทั้งนี้ การใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ บริษัทจัดการจะใชแหลงขอมูลอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศของ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ณ วันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม เปนหลัก อยางไรก็ดี บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑและวิธีการ กําหนด/คํานวณ
มูลคายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย หรือทรัพยสินตางประเทศในภายหลังไดตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร เชน เพื่อใหสอดคลอง/รองรับระบบการดําเนินงานของบริษัทจัดการในอนาคต เปนตน รวมถึง
ในกรณีหากเกิดเหตุการณ เชน เหตุการณไมปกติทางการเมืองหรือสภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน 
หรือเหตุการณอื่นใดอันเปนเหตุใหไมสามารถใชแหลงขอมูลดังกลาวได เปนตน โดยการเปลี่ยนแปลง
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ดังกลาวจะอยูภายใตความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชน และเปนไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือหนวยงานอื่นใดท่ีเกี่ยวของ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปจจุบัน รวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลง แกไข 
เพิ่มเติมในอนาคต กลาวคือบริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงแหลงที่มาของการใชขอมูลเกี่ยวกับราคา 
และ/หรืออัตราผลตอบแทนของตราสาร/หลักทรัพย หรือทรัพยสินตางประเทศ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศท่ีใชอางอิง เชน อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
วาดวยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย หรือระบบอื่นใดท่ีมีการเผยแพรขอมูลและสามารถ
อางอิงได อาทิ Reuters หรือ APEX เปนตน  

วิธีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ  

กองทุนมีการแบงชนิดหนวยลงทุน ทําใหการปนสวนมูลคาทรัพยสินสุทธิตองมีการแบงการคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิตามแตละชนิดหนวยลงทุน  

การคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนน้ัน จะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปน
สวนใหกับหนวยลงทุนแตละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสัดสวนของมูลคาทรัพยสินสุทธิของวันกอนหนาของ
หนวยลงทุนแตละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใชมูลคาหนวยลงทุน
ท่ีขายไดท้ังหมดของแตละชนิดหนวยลงทุน  

หลังจากนั้น ปรับปรุงรายการท่ีเกี่ยวของเฉพาะหนวยลงทุนแตละชนิด (ไดแก รายการขายหนวยลงทุน 
รายการรับซื้อคืนหนวยลงทุน เปนตน) และคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิหลังหักคาธรรมเนียมและมูลคา
หนวยลงทุนของแตละชนิดหนวยลงทุน  

ท้ังนี้ ตามตัวอยางการคํานวณน้ี มูลคาทรัพยสินสุทธิของหนวยลงทุนแตละชนิดที่คํานวณจะตองมีมูลคา
ไมต่ํากวาศูนย การปนสวนรายไดและคาใชจายใหเปนไปตามแตละชนิดหนวยลงทุน 

ตัวอยางการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ  
 

โดยสมมติให; 
วันที่ 1 
1. มูลคาทรัพยสินสุทธิที่จําหนายไดทั้งหมด 25,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวตอหนวย 10 บาท (ภายหลังหลัก
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนและคาธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย) แบงเปน 
 - หนวยลงทุนชนิดสะสมมูลคา 20,000,000 บาท 
 - หนวยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 5,000,000 บาท 
2. ดอกเบี้ยคางรับในวันแรก 100,000 บาท 

หนวย:บาท 

 กองทุนรวม 
หนวยลงทุนชนิด
สะสมมูลคา 

หนวยลงทุนชนิดรับ
ซ้ือคืนอัตโนมัติ 

หนวยลงทุน 
ชนิดจายเงินปนผล 

หนวยลงทุน 
ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล 

มูลคาทรัพยสินสุทธิที่จําหนายได
หลังหักคาธรรมเนียมการขาย
และคาธรรมเนียมซ้ือขาย
หลักทรัพย (ถามี) 

25,000,000.00 20,000,000.00  5,000,000.00  0.00 0.00 

ดอกเบ้ียคางรับจํานวน 100,000 
บาท 

100,000.00 80,000.00 20,000.00 0.00 0.00 

มูลคาทรัพยสินสุทธิกอนหัก
คาใชจายกองทุน 

25,100,000.00  20,080,000.00  5,020,000.00  0.00 0.00 

รายการคาใชจายของกองทนุรวมตอวัน (หาร 365 วัน) 
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 กองทุนรวม 
หนวยลงทุนชนิด
สะสมมูลคา 

หนวยลงทุนชนิดรับ
ซ้ือคืนอัตโนมัติ 

หนวยลงทุน 
ชนิดจายเงินปนผล 

หนวยลงทุน 
ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล 

คาธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ตอป) โดยประมาณของแตละชนิดหนวยลงทุน 
คาธรรมเนียมการจัดการ (+VAT 
7%) 

 1.07% 1.07% 0.00 0.00 

คาธรรมเนียมการจัดการ (+VAT 
7%)  

(735.81) (588.65) (147.16) 0.00  0.00  

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 
= 0.03%   (+VAT 7%) 

(22.07) (17.66) (4.41) 0.00  0.00  

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 
= 0.061% (+VAT 7%) 

(44.89) (35.91) (8.98) 0.00 0.00 

คาธรรมเนียมรวมตอวัน (802.77) (642.22) (160.55) 0.00  0.00  
มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) 25,099,197.23  20,079,357.78  5,019,839.45  0.00  0.00  
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย) 2,500,000.0000 2,000,000.0000 500,000.0000 0.0000 0.0000 
มูลคาหนวยลงทุน  
(บาทตอหนวย) 

10.0396 10.0396 10.0396 0.0000 0.0000 

วันที่ 2  
1. มีรายการเพิ่มหนวยจากการซ้ือหนวยลงทุน ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ จํานวน 30,000,000 บาท ชนิดจายเงินปนผล จํานวน 2,000,000 บาท ชนิดผู
ลงทุนกลุม/บุคคล จํานวน 50,000,000 บาท 
2. มีรายการลดหนวยจากการขายคืนหนวยลงทุน ชนิดสะสมมูลคา จํานวน 1,500,000 บาท 
3. มีสวนเพิ่มของมูลคาทรัพยสินสุทธิเกิดข้ึน 250,000 บาท 

  กองทุนรวม 
หนวยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลคา 
หนวยลงทุนชนิดรับ
ซ้ือคืนอัตโนมัติ 

หนวยลงทุน 
ชนิดจายเงินปนผล 

หนวยลงทุน 
ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล 

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทนุ
ของวันกอนหนา (บาท)  

25,099,197.23  20,079,357.78  5,019,839.45  0.00  0.00  

รายการที่เก่ียวของกับหนวย
ลงทุนแตละชนิด           

1.ซ้ือหนวยลงทุน ชนิดรับซ้ือคืน
อัตโนมัติ ชนิดจายเงินปนผล 
และชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล 

82,000,000.00    30,000,000.00  2,000,000.00  50,000,000.00  

2.ขายคืนหนวยลงทนุ ชนิดสะสม
มูลคา 

(1,500,000.00) (1,500,000.00)       

รวมรายการที่เก่ียวของกับหนวย
ลงทนุแตละชนิด (บาท) 

80,500,000.00  (1,500,000.00) 30,000,000.00  2,000,000.00  50,000,000.00  

มูลคาทรัพยสินสุทธิภายหลัง
รายการที่เก่ียวของกับหนวย

105,599,197.23  18,579,357.78  35,019,839.45  2,000,000.00  50,000,000.00  
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 กองทุนรวม 
หนวยลงทุนชนิด
สะสมมูลคา 

หนวยลงทุนชนิดรับ
ซ้ือคืนอัตโนมัติ 

หนวยลงทุน 
ชนิดจายเงินปนผล 

หนวยลงทุน 
ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล 

ลงทุนแตละชนิด 
สวนเพิ่มของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
จํานวน 250,000 บาท 

250,000.00  43,985.56  82,907.45  4,734.88  118,372.11  

มูลคาทรัพยสินสุทธิกอนหัก
คาใชจายกองทุน 

105,849,197.23  18,623,343.34  35,102,746.90  2,004,734.88  50,118,372.11  

วิธีคิดการปนสวนมูลคาทรัพยสินสุทธิ  
ชนิดสะสมมูลคา  =  105,849,197.23 x (18,579,357.78/105,599,197.23) 
ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ  =  105,849,197.23 x (35,019,839.45/105,599,197.23) 
ชนิดจายเงินปนผล  =  105,849,197.23 x (2,000,000.00/105,599,197.23) 
ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล  =  105,849,197.23 x (50,000,000.00/105,599,197.23) 

คาใชจายของกองทุนรวมตอวัน (หาร 365 วัน) 
คาธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ตอป) โดยประมาณของแตละชนิดกองทุน 

คาธรรมเนียมการจัดการ (+VAT 
7%) 

  1.07% 1.07% 1.07% 0.535% 

คาธรรมเนียมการจัดการ (+VAT 
7%) 

(2,368.36) (545.94) (1,029.04) (58.77) (734.61) 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 
= 0.03%   (+VAT 7%) 

(93.09) (16.38) (30.87) (1.76) (44.08) 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 
= 0.061% (+VAT 7%) 

(189.27) (33.30) (62.77) (3.58) (89.62) 

คาธรรมเนียมรวมตอวัน (2,650.72) (595.62) (1,122.68) (64.11) (868.31) 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) 105,846,546.51  18,622,747.72  35,101,624.22  2,004,670.77  50,117,503.80  

จํานวนหนวยลงทุน (หนวย) 
- หนวยลงทุนเพิ่มข้ึนจากซ้ือ
หนวยลงทุนชนิดรับซ้ือคืน
อัตโนมัติ จํานวน  
30,000,000 บาท/10.0397 
= 2,988,137.0957 หนวย 

-หนวยลงทุนเพิ่มข้ึนจากซ้ือ
หนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผล  
จํานวน  
2,000,000 บาท /10.0397  
= 199,209.1397 หนวย 

- หนวยลงทุนเพิ่มข้ึนจากซ้ือ

10,518,166.3853 1,850,591.6570 3,488,137.0957 199,209.1397 4,980,228.4929 
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 กองทุนรวม 
หนวยลงทุนชนิด
สะสมมูลคา 

หนวยลงทุนชนิดรับ
ซ้ือคืนอัตโนมัติ 

หนวยลงทุน 
ชนิดจายเงินปนผล 

หนวยลงทุน 
ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล 

หนวยลงทุนชนิดผูลงทุนกลุม/
บุคคล จํานวน  
50,000,000 บาท/10.0397 = 
4,980,228.4929 หนวย 
มูลคาหนวยลงทุน  
(บาทตอหนวย) 

10.0632 10.0631 10.0631 10.0631 10.0632 

วันที่ 3 
1. มีรายการเพิ่มหนวยจากการซ้ือหนวยลงทุน ชนิดสะสมมูลคา จํานวน 3,000,000 บาท 
2. มีรายการลดหนวยจากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ ใหผูลงทุนชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ จํานวน 1,000,000 บาท 
3. มีรายการลดหนวยจากการขายคืนหนวยลงทุน ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล จํานวน 500,000 บาท 
4. มีรายการจายเงินปนผล ใหผูลงทุนชนิดจายเงินปนผล จํานวน 80,000 บาท 
5. มีสวนเพิ่มของมูลคาทรัพยสินสุทธิเกิดข้ึน 900,000 บาท 

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทนุ
ของวันกอนหนา (บาท)  

105,846,546.51  18,622,747.72  35,101,624.22  2,004,670.77  50,117,503.80  

รายการที่เก่ียวของกับหนวย
ลงทุนแตละชนิด 

          

1. ซ้ือหนวยลงทุน ชนิดสะสม
มูลคา จํานวน 3,000,000 บาท 

3,000,000.00  3,000,000.00        

2. รับซ้ือคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 
ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ จํานวน 
1,000,000 บาท และขายคืน
หนวยลงทุน ชนิดบุคคล/กลุม
บุคคล จํานวน 500,000 บาท 

(1,500,000.00)   (1,000,000.00)   (500,000.00) 

3. จายเงินปนผล จํานวน 80,000 
บาท 

(80,000.00)     (80,000.00)   

รวมรายการที่เก่ียวของกับหนวย
ลงทนุแตละชนิด (บาท) 

1,420,000.00  3,000,000.00  (1,000,000.00) (80,000.00) (500,000.00) 

มูลคาทรัพยสินสุทธิภายหลัง
รายการที่เก่ียวของกับหนวย
ลงทุนแตละชนิด 

107,266,546.51  21,622,747.72  34,101,624.22  1,924,670.77  49,617,503.80  

สวนเพิ่มของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
จํานวน 900,000 บาท 

900,000.00  181,421.64  286,123.33  16,148.60  416,306.43  

มูลคาทรัพยสินสุทธิภายหลัง
รายการที่เก่ียวของกับหนวย
ลงทุนแตละชนิด และสวนเพิ่มฯ 

108,166,546.51  21,804,169.36  34,387,747.55  1,940,819.37  50,033,810.23  
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 กองทุนรวม 
หนวยลงทุนชนิด
สะสมมูลคา 

หนวยลงทุนชนิดรับ
ซ้ือคืนอัตโนมัติ 

หนวยลงทุน 
ชนิดจายเงินปนผล 

หนวยลงทุน 
ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล 

วิธีคิดการปนสวนมูลคาทรัพยสินสุทธิ  
ชนิดสะสมมูลคา  =  108,166,546.51 x (21,622,747.72/107,266,546.51) 
ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ  =  108,166,546.51 x (34,101,624.22/107,266,546.51) 
ชนิดจายเงินปนผล  =  108,166,546.51 x (1,924,670.77/107,266,546.51) 
ชนิดผูลงทุนกลุม/บุคคล  =  108,166,546.51 x (49,617,503.80/107,266,546.51) 

คาใชจายของกองทุนรวมตอวัน (หาร 365 วัน) 
คาธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ตอป) โดยประมาณของแตละชนิดกองทุน 

คาธรรมเนียมการจัดการ (+VAT 
7%) 

  1.07% 1.07% 1.07% 0.535% 

คาธรรมเนียมการจัดการ (+VAT 
7%) 

(2,437.54) (639.19) (1,008.08) (56.90) (733.37) 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  
= 0.03% (+VAT 7%) 

(95.13) (19.18) (30.24) (1.71) (44.00) 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 
= 0.061% (+VAT 7%) 

(193.42) (38.99) (61.49) (3.47) (89.47) 

คาธรรมเนียมรวมตอวัน (2,726.09) (697.36) (1,099.81) (62.08) (866.84) 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) 108,163,820.42  21,803,472.00  34,386,647.74  1,940,757.29  50,032,943.39  
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย) 
-หนวยลงทุนเพิ่มข้ึนจากซ้ือ
หนวยลงทุนชนิดสะสมมูลคา 
จํานวน 3,000,000 บาท/
10.0632 = 298,115.9075 
หนวย 
- หนวยลงทุนลดลงจากการรับ
ซ้ือคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติของ
ชนิดรับซ้ือคืนหนวยลงทุน
อัตโนมัติจํานวน 1,000,000 
บาท/10.0631 = 99,372.9566 
หนวย 
- หนวยลงทุนลดลงจากการขาย
คืนหนวยลงทุน ชนิดผูลงทุน
กลุม/บุคคล 500,000 บาท/
10.0632 = 49,685.9846 หนวย 

10,667,223.3516 2,148,707.5645 3,388,764.1391 199,209.1397 4,930,542.5083 

มูลคาหนวยลงทุน  
(บาทตอหนวย) 

10.1398 10.1472 10.1472 9.7423 10.1475 
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2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน 
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปด ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  

(2.1) คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการ ภายใน 2 วันทําการเวนแตวัน
ทําการนั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนตางประเทศท่ีกองทุนเขาไปลงทุน และประเทศที่เกี่ยวของกับการ
ลงทุน หรือวันตามท่ีบริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีเหตุการณไมปกติ 

(2.2) คํานวณราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน 
ภายใน 2 วันทําการ ท้ังนี้ ใหใชมูลคาหนวยลงทุนของส้ินวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนน้ันเปนเกณฑใน
การคํานวณราคาดังกลาว  

(2.3) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนของวัน ดังตอไปนี้  

(ก) วันทําการกอนวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายในวันทําการซื้อขายหนวย
ลงทุนลาสุด 

(ข) วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป 

(ค) วันทําการสุดทายของแตละเดือน โดยใหประกาศภายในวันทําการถัดไป ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ี
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนแตละครั้งหางกันยาวกวาหน่ึงเดือน 

(ง) วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล โดยประกาศใน 3 วันทําการถัดไป (ถามี) 

ความใน (ก) มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมเปดที่ซื้อขายหนวยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวม
เพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน 

(2.4) ประกาศราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน
ลาสุด โดยประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป  

ท้ังนี้ กองทุนอาจดําเนินการไมเปนไปตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดตามขอ (2.1) – (2.4) ไดในกรณีท่ี
ระยะเวลาของวันทําการที่กําหนดตามขอ (2.1) – (2.4) นั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนตางประเทศที่
กองทุนเขาไปลงทุนและประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุน หรือวันตามท่ีบริษัทจัดการประกาศกําหนด
เพิ่มเติมในกรณีท่ีมีเหตุการณไมปกติ เปนเหตุใหกองทุนไมไดรับขอมูลมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
ตางประเทศท่ีกองทุนเขาไปลงทุน ซึ่งกองทุนจะดําเนินการตามขอ (2.1) – (2.4) โดยพลันเมื่อไดรับ
ขอมูลมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนตางประเทศที่กองทุนเขาไปลงทุนครบถวน 

3. การประกาศราคามูลคาและราคาตามวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ ดังตอไปนี้  

(3.1) การใชตัวเลขทศนิยมของมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุน หรือจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  

(ก) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล  

(ข) คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล สําหรับมูลคาหนวยลงทุนเพื่อใชในการคํานวณราคาขายหนวยลงทุนจะปดเศษทศนิยม
ตําแหนงที่ 4 ข้ึน สวนมูลคาหนวยลงทุนเพื่อใชในการคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจะตัดทศนิยม
ตําแหนงที่ 5 ท้ิง  

(ค) ประกาศมูลคาหนวยลงทุนตามท่ีคํานวณไดใน (3.1)(ข) เปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหนง โดย
ตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ท้ิง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนตามท่ีคํานวณไดใน 
(3.1)(ข)  

(ง) คํานวณจํานวนหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล แตใชผลลัพธเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหนง โดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ท้ิง  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชนเกิดข้ึนจากการคํานวณตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะนําผลประโยชนนั้นรวมเขา
เปนทรัพยสินของกองทุนรวม  
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(3.2) บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบโดยการประกาศทาง Website ของ
บริษัทจัดการ: www.scbam.com หรือชองทางอื่นท่ีเหมาะสม เชน NAV Center: www.thaimutualfund.com 
หรือหนังสือพิมพรายวัน เปนตน  

(3.3) จัดใหมีขอมูลดังกลาวไว ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแหงท่ีผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนใชซื้อขายหนวยลงทุน เวนแตในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนสถาบัน 
บริษัทจัดการจะจัดใหมีขอมูลดังกลาวดวยหรือไมก็ได  

บริษัทจัดการไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามหลักเกณฑขางตน เมื่อมีเหตุการณดังตอไปนี้  

(1) เมื่อบริษัทจัดการไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรบัคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน 
โดยใหไดรับยกเวนเฉพาะในชวงระยะเวลาดังกลาว  

(2) เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจัดการตองเลิกกองทุนรวม โดยใหไดรับยกเวนตั้งแตวันท่ีปรากฏเหตุดังกลาว  

16.3 แหลงขอมูลการเปดเผยมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน ใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบผาน Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com หรือชองทางอื่นท่ีเหมาะสม เชน NAV Center: 
www.thaimutualfund.com หรือหนังสือพิมพรายวัน เปนตน  

อนึ่ง หากมีเหตุทําใหบริษัทจัดการไมสามารถประกาศผาน Website ของบริษัทจัดการได บริษัทจัดการ
อาจพิจารณาประกาศผานชองทางอื่นแทน เชน NAV Center หรือ หนังสือพิมพรายวัน หรือชองทางอื่น
ใดที่เหมาะสม เปนตน 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงชองทางการประกาศอื่นแทนการประกาศผาน Website 
ของบริษัทจัดการ เชน NAV Center หรือ หนังสือพิมพรายวัน หรือชองทางอ่ืนใดท่ีเหมาะสมโดยถือวา
ไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศท่ี
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน เว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทนุ (ถามี)  

16.4. หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  

1. ในกรณีท่ีราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตองนอยกวาหน่ึงสตางค หรือ
ตางจากราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคข้ึนไป แตไมถึงรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนท่ี
ถูกตอง บริษัทจัดการจะจัดทําและสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชนทราบถึงความผิดพลาด ภายใน 7 วัน
ทําการนับแตวันท่ีพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และจัดใหมีสําเนารายงานดังกลาวไว ณ ท่ีทําการ
ของบริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได โดยรายงานดังกลาวจะมี
รายการอยางนอย ดังตอไปนี้  

(1) ราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตอง  

(2) ราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง  

(3) สาเหตุท่ีทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  

(4) มาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง ท้ังนี้ เวนแตในกรณีท่ีราคาหนวยลงทุนไม
ถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดครั้ง
สุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง  

ในกรณีท่ีเหตุของความผิดพลาดซึ่งทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตองตามวรรคหนึ่งมีผลตอเนื่องตอการ
คํานวณราคาหนวยลงทุนครั้งตอไป เชน การกําหนดอัตราดอกเบ้ียผิดพลาด เปนตน บริษัทจัดการจะ
แกไขราคาหนวยลงทุนใหถูกตองนับแตวันท่ีบริษัทจัดการพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตองดวย 

2. ในกรณีท่ีราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคข้ึนไป และ
คิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหนวยลงทุน
ยอนหลังนับแตวันท่ีพบราคาหนวยลงทุนไมถูกตองจนถึงวันท่ีราคาหนวยลงทุนถูกตองและดําเนินการ
ดังตอไปนี้เฉพาะวันท่ีราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางค
ข้ึนไปและคิดเปนอัตราสวนตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง  
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(1) จัดทํารายงานการแกไขราคาหนวยลงทุนยอนหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเสร็จส้ินภายในวัน
ทําการถัดจากวันท่ีพบวาราคาหนวยลงทุนน้ันไมถูกตองและสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชน
ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีคํานวณราคาหนวยลงทุนยอนหลังเสร็จส้ิน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรอง
ขอมูลในรายงานดังกลาวภายในวันทําการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชน ท้ังนี้ 
รายงานดังกลาวจะมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้  

(ก) ราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตอง  

(ข) ราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง  

(ค) สาเหตุท่ีทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะจัดใหมีสําเนารายงานตาม (1) ไว ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ เพื่อใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได  

(2) แกไขราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตองภายในวันท่ีผูดูแลผลประโยชน
รับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมท่ีมีการแกไขราคาตาม (2) 
และวัน เดือน ป ท่ีมีการแกไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแตวันท่ีผูดูแลผลประโยชนรับรอง
ขอมูลในรายงานตาม (1)  

(4) ชดเชยราคาใหแลวเสร็จและดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูซื้อหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวย
ลงทุนในชวงระยะเวลาที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองทราบถึงการแกไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา
ภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาว  

(5) จัดทํารายงานมาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตองและสงรายงานดังกลาว พรอมทั้ง
สําเนารายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดทําตาม (1) ใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแตวันท่ีผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการ
แกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาน้ัน เวนแตในกรณีท่ีราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุ
มาจากปจจัยภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได บริษัทจัดการจะไมสงรายงานมาตรการปองกันใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจะสงสําเนาเอกสารท่ีผูดูแลผลประโยชนรับรองวาการท่ีราคาหนวยลงทุนไม
ถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมไดแทน 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้  

(1) กรณีราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองต่ํากวาราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง (understate) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังนี้ 

(ก) กรณีท่ีเปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนเปน
จํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง  

หากปรากฏวาผูซื้อหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยูหรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวย
ลงทุนท่ีจะตองลด บริษัทจัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ี
ขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนท่ีเหลืออยูนั้นและจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวน
ตางของราคาที่ขาดอยู แลวแตกรณี เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด เวนแตการที่ราคาหนวยลงทุนไม
ถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดครั้ง
สุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตองและผูดูแล
ผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว  

(ข) กรณีท่ีเปนการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวย
ลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนท่ี
ถูกตองหรือจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืน
หนวยลงทุน แตหากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู บริษัทจัดการจะจายเงิน
ของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน  
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(2) กรณีราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองสูงกวาราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง (overstate) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังนี้  

(ก) กรณีท่ีเปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนเปน
จํานวนซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตองหรือ
จายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาเพื่อชดเชยราคาใหแกผูซื้อหนวยลงทุน  

(ข) กรณีท่ีเปนการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุน
เปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองกับราคาหนวยลงทนุท่ีถูกตอง  

หากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยูหรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวน
หนวยลงทุนท่ีจะตองลด บริษัทจัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของ
ราคาท่ีขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนท่ีเหลืออยูนั้นและจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวน
เทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู แลวแตกรณี เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด เวนแตการที่ราคา
หนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคา
ตลาดครั้งสุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตองและผูดูแล
ผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการตองชดเชยราคาเปนเงินใหแกผูซื้อหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวยลงทุนรายใดมี
มูลคาไมถึงหนึ่งรอยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจายในโอกาสแรกท่ีมีการจายเงิน  

ใหผูถือหนวยลงทุนแตถาบุคคลดังกลาวไมมีสถานะเปนผูถือหนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการจะชดเชย
ราคาใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคา
ยอนหลังและรายงานการชดเชยราคา  

การจายเงินของกองทุนเปดเพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซื้อหนวยลงทุน
ตาม (2) (ก) บริษัทจัดการอาจจายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปดก็ได  

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง เชน คาใชจายใน
การประกาศการแกไขราคาตามขอ 2 (3) ในหนังสือพิมพ (ถามี) คาออกเช็ค คาใชจายในการจัดสงเงิน
ชดเชยราคาใหแกผูซื้อหนวยลงทุนและผูขายคืนหนวยลงทุน เปนตน เวนแตในกรณีท่ีราคาหนวยลงทุน
ไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได 

17. ช่ือผูเก่ียวของ:  

17.1. ชื่อบริษัทจัดการ:  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด  

17.2. ชื่อผูดูแลผลประโยชน:  

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

17.3. ชื่อผูประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน):  

ชื่อ : ไมมี 

17.4. ชื่อของผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource):  

ชื่อ : ไมมี 

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

17.5. ท่ีปรึกษา:  

17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน:  

ชื่อ : ไมมี 

17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน:  
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ชื่อ : ไมมี 

17.6. ผูสอบบัญชี:  

ชื่อ : นายเทอดทอง เทพมังกร         

ชื่อ : นางสาวชมภูนุช แซแต            

ชื่อ : นายประวิทย วิวรรณธนานุตร  

ชื่อ : นางสาวชุติมา  วงษศราพันธชัย    

ชื่อ : นายอุดม ธนูรัตนพงศ 

ชื่อ : นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา 

ชื่อ : นายสุชาติ พานิชยเจริญ 

ชื่อ : นางสาวชื่นตา ชมเมิน 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูสอบบัญชี) :  

หรือบุคคลอื่นท่ีไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

17.7. การแตงตั้งคณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไมมี  

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม:  

18.1. วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชี : วันท่ี  เดือน  

18.2. วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันท่ี  

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชี ประมาณ 1 ปนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

19. การขอมติของผูถือหนวยลงทุน และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไข
วิธีการจัดการ:  

ในกรณีท่ีเปนการขอมติเพื่อแกไขเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญตองไดรับ
มติตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง เวนแตกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน โดย 

(1) ในกรณีท่ีเปนการขอมติท่ีมีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอ  
ผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนท่ีถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินกึ่ง
หนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 

(2) ในกรณีท่ีเปนการขอมติท่ีมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ใหไดรับมติ   
ผูถือหนวยลงทุนท่ีถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 

(3) ในกรณีท่ีเปนการขอมติท่ีมีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่งใหไดรับมติผูถือหนวย
ลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น 

การแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการ หากมิไดกระทําตามมติเสียงขางมากของผูถือ
หนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน  

ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการท่ีมีลักษณะเปนการใหประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม หรือ
เพื่อเปนไปตามกฎหมายและหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด บริษัทจัดการจะยื่นคําขอเปนหนังสือ พรอมทั้งรายละเอียดของโครงการที่แกไขเพิ่มเติมแลว และ
คํารับรองของผูดูแลผลประโยชน เพื่อความเห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมโครงการจากสํานักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับคําขอและเอกสารหลักฐานท่ีครบถวน
ถูกตองตามวรรคหนึ่งใหถือวาสํานักงานใหความเห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมโครงการได 

ในกรณีท่ีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการ ไดกระทําตามมติเสียงขางมากของ    
ผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันท่ี
ไดมีมติใหแกไขและแจงการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการไปยังผูถือหนวยลงทุน
ทุกราย และจะประกาศในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถิ่นอยางนอย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแตวันท่ี
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันท่ีไดมีมติใหแกไขแลวแตกรณี  

การแกไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว
ไมเกินรอยละ 55 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการ หรือในกรณีที่เปน
กองทุนรวมท่ีมีการแบงชนิดหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนเมื่อคํานวณเฉพาะหนวย
ลงทุนแตละชนิด มีจํานวนไมเกินรอยละหาสิบหาของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น ใหบริษัทจัดการกองทุน
รวมสงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูดูแลผลประโยชนเพื่อใหผูดูแล
ผลประโยชนรับรองผลการนับมตินั้น 

หากไมสามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนได เนื่องจากขอจํากัดในการนับ
คะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับ
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนดได 

การแกไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และการแกไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใหแตกตางไป
จากโครงการ จะถือวาสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความชอบการแกไขเพิ่มเติมโครงการ เมื่อ
บริษัทจัดการปดประกาศการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายไวท่ีสํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของ
บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีใชเปนสถานท่ีในการซ้ือขายหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ่มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนได ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกลาว ใหเปนไป
ตามขอกําหนดในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ การขอมติเพื่อ
แกไขเพิ่มเติมโครงการเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535  

20. ขอกําหนดอื่น ๆ :  

20.1 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ 4 ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทํา
ประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุน
รวมแทน ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่ง
คิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของ
กองทุนรวมภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีบริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถดํารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนดังกลาว ท้ังนี้ หากมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสํานักงานพิจารณาขยาย
ระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหมจะคํานึงถึงประโยชนของ ผูถือหนวยลงทุน
เปนสําคัญ และในกรณีท่ีมีคาใชจายเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายหากบริษ ัทจัดการไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที ่กําหนด บริษ ัทจัดการจะ
ดําเนินการเลิกกองทุนดังกลาวรวมตอไป 

20.2 บริการขอมูลกองทุนรวมใหผูถือหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือ
วิธีการ ในการนําสง เผยแพรขอมูล ขาวสาร รายงานตาง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึงผู
ลงทุน/ผูถือหนวยลงทุน รวมถึงอาจจัดใหมีรูปแบบการตอบรับขอมูลอื่น (ถามี) เชน ผานชองทาง
อิเลคทรอนิคส เปนตน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงให
ผูลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนวันเริ่มดําเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผาน
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ทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)  ซึ่ง
การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อลดระยะเวลา คาใชจายในการนําสง และ/หรือ
คาใชจายอื่นใดในลักษณะทํานองเดียวกันน้ี ซึ่งบริษัทจัดการไดคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือ
หนวยลงทุนโดยรวมเปนสําคัญ ท้ังนี้ ในการนําสงจดหมาย/หนังสือถึงผูถือหนวยลงทุน อาทิ กรณีการ
แกไขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการโดยเปนไปตาม
หลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และ/หรือประกาศท่ีมีการแกไขเพิ่มเติมในอนาคต 

20.3 การถือหนวยลงทุนเกินหน่ึงในสาม  

ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมตองไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคล
เดียวกันน้ันในสวนท่ีเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด และดําเนินการ
แกไขสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันน้ันใหมีจํานวนไมเกินหน่ึงในสามของ
จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวมนั้นภายในสองเดือนนับแตวันท่ีปรากฏกรณี
ดังกลาว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที เวนแตเขาขอยกเวนตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เรื่องการจัดตั้งกองทุนรวมและการเขาทําสัญญารับจัดการกองทุน
สวนบุคคล  

20.4 การรับผลประโยชนตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอื่น (soft commission)  

20.4.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการ อันเน่ืองมาจาก
การใชบริการของบุคคลดังกลาวในการจัดการกองทุนได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  

(1) ผลประโยชนตอบแทนท่ีรับไวนั้นตองเปนทรัพยสินท่ีมีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเกี่ยวกับ
บทบาทโดยตรงของความเปนกองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ  

(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจําเปน
เพื่อใหกองทุนไดรับประโยชนจากบุคคลดังกลาว (Churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนท่ีอยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ 
บริษัทตองกระทําดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยท่ีอาจมีไวไดของกองทุน
นั้นดวย  

20.4.2 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีการรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนตามขอ 20.4.1 บริษัทจัดการจะ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชนดังกลาวไวในรายงานรอบปบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหก
เดือนดวย  

20.5 การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายตาง ๆ  

ผูถือหนวยลงทุนมีหนาท่ีใหความรวมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ 
ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการรูจักลูกคา (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบ
เพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะการ
ใหขอมูล และ/หรือ จัดสงเอกสารหรือหลักฐานใดใหแกบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูท่ีไดรับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ
กฎหมายตางๆ 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ 
ยกเลิกการทําธุรกรรมของผูถือหนวยลงทุนไดตามที่เห็นสมควร โดยไมจําตองแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบลวงหนา ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณดังตอไปนี้  

(ก) ผูถือหนวยลงทุนไมใหความรวมมือในการใหขอมูล และ/หรือ จัดสงเอกสารหรือหลักฐานใดใหแก
บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด หรือใหขอมูล 
และ/หรือ จัดสงเอกสารหรือหลักฐานใดใหแกบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัท
จัดการ ไมครบถวนเพียงพอสําหรับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และ/หรือกฎหมายตาง ๆ ท้ังนี้ ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด  
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(ข) บริษัทจัดการเห็นวาการทําธุรกรรมของผูถือหนวยลงทุนอาจมีลักษณะเปนการกระทําความผิดตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใชเปนชองทางในการฟอกเงิน และ/หรือ 
ใชเปนชองทางในการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเปนการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแยงตอกฎหมายตางๆ  

(ค) บริษัทจัดการเห็นวา การทําธุรกรรมของผูถือหนวยลงทุนอาจมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม 
ผูถือหนวยลงทุนรายอื่น หรือความนาเชื่อถือหรือภาพลักษณของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของ
บริษัทจัดการ  

นอกจากนี้ ผูถือหนวยลงทุนตกลงยินยอมใหบริษัทจัดการ และ/หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
เปดเผยขอมูล และ/หรือจัดสงเอกสารหรือหลักฐานใดของผูถือหนวยลงทุนใหแกหนวยงานราชการ หรือ
หนวยงานท่ีมีอํานาจกํากับดูแลตามกฎหมายตางๆ  หรือบุคคลอื่นใด  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายตางๆ 

ท้ังนี้ คําวา “กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คําวา “กฎหมายตางๆ” นั้น ให
มีความหมายรวมถึงกฎหมายของประเทศตางๆ ท่ีกองทุนรวมไดมีการลงทุนในประเทศน้ันๆ ดวย 

20.6 ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน : 

ขอจํากัดการถือหนวยลงทุนท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือไดในแตละกองทุนรวมตองไมเกิน
หนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม เวนแตบุคคลหรือกลุมบุคคลที่
ไดรับการยกเวนหรือเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
กําหนด 

ท้ังนี้ โดยมีเง่ือนไขเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหนวยลงทุนกรณีท่ีถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 
ดังนี้ 

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การถือ
หนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

(2) การจํากัดสิทธิรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนซึ่งมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

(ก) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดท่ีถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนจะถูกจํากัด
สิทธิรับเงินปนผลในสวนท่ีถือเกินน้ัน เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 

1. การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนมิไดเกิดจากการไดหนวยลงทุนมาเพิ่มเติม 

2. การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนเปนกรณีขอยกเวนขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปนผลสวนท่ีถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ใหเปนรายไดของแผนดิน  

(ค) ในระหวางการดําเนินการเพื่อยกเงินปนผลใหเปนรายไดของแผนดินบริษัทจัดการจะจัดทําบัญชี
และแยกเงินปนผลสวนดังกลาวออกจากทรัพยสินอื่นของกองทุนรวม โดยไมนํามารวมคํานวณเปน
มูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม 

(3) ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน บริษัท
จัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนท่ีเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด
ของกองทุนรวม และในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุนหากเปนการขอมติรายชนิดหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนท่ีเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น เวน
แตชนิดหนวยลงทุนน้ันมีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุมเดียวเปนผูถือหนวย
ลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวเต็มตามจํานวนท่ีถืออยู 

บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกินหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม ยกเวนในกรณีเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน วาดวยเรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัท
จัดการ  
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20.7 ขอกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account Tax Compliance 
Act (ซึ่งตอไปจะเรียกวา FATCA) โดยมีผลบังคับใชวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาว
กําหนดใหสถาบันการเงินท่ีไมใชสัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial 
Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยูในบังคับตองเสียภาษีใหกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถ่ินท่ีอยูถาวรในสหรัฐอเมริกา 
และผูซึ่งมีถ่ินท่ีอยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏดวยวาใน
ปจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที่มีขอกําหนดและหลักเกณฑในลักษณะที่
คลายคลึงกับ FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศท่ี
เกี่ยวของ”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดใหตองเขาผูกพันตน
กับหนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาท่ีตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงิน
ของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑท่ี FATCA กําหนด หนาท่ีในการ
ตรวจสอบขอมูลลูกคาเพื่อหาความสัมพันธของลูกคากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหนาท่ีในการ
กําหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ FATCA เปนตน 

ภายใตขอกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA 
(กลาวคือ มีสถานะเปน Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมน้ัน
จะไดรับผลกระทบที่สําคัญในสองกรณี คือ 

(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการ
ขายทรัพยสินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตวันท่ี 1 
กรกฎาคม พ .ศ. 2557 เปนตนไป และเงินลงทุนทางออมในทรัพยสินทางการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กําหนดใหสถาบันการเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเขารวมผูกพันตนตามขอกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและ
สถาบันการเงินในประเทศไทย ผูรับฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) มีหนาท่ี
ดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจายดังกลาวกอนชําระใหกับกองทุนรวมท่ีเปน NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝาก
ทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน ท่ีเขารวมผูกพันตามขอกําหนดของ FATCA 
อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือ
บริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําใหกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการลงทุนตอไปได และ/หรือดําเนินการลงทุน
ไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทํารายการผานทางผูสนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป  

เพื่อมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดําเนินงานรวมท้ังเพื่อเปนการรักษา
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพัน
ตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ  และเพื่อใหบริษัท
จัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตขอกําหนดและหลักเกณฑของกฎหมาย
ตางประเทศที่เกี่ยวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ
กองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) 
จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี้ 

(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนท่ีเขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามที่
กฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของกําหนด) ใหคํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําสง
ขอมูล (เชน ชื่อ ท่ีอยู เลขประจําตัวผูเสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ 
จํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลที่ไดรับ เปนตน)ท่ีมีอยูในบัญชีท้ังหมดของผูถือหนวย
ลงทุนน้ันกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐท้ังในและตางประเทศ ตามขอกําหนดของกฎหมาย
ตางประเทศที่เกี่ยวของ 

(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนําสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน
ทราบความเกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการ
ใหขอมูลตามหัวขอที่กําหนดไวในแบบฟอรมของหนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการ



กองทุนเปดไทยพาณิชย อินคัม 
 

 89

แจงปรับปรุงขอมูลเมื่อขอมูลที่เคยใหไวมีการเปลี่ยนแปลง เปนตน รวมถึงนําสงหลักฐานเพื่อยืนยันการ
เขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ (ในกรณีท่ีเปนลูกคาสถาบันการเงิน) ท้ังนี้ 
เปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายดังกลาว 

(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ 

เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมท้ังเพื่อให
กองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มข้ึนหากมีการดําเนินการท่ีสอดคลองกับกฎหมาย
ตางประเทศท่ีเกี่ยวของขางตน ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบ
รับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางดังตอไปน้ีตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาว
รับทราบการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรอืไดดําเนินการตามขอตกลงที่ไดระบุไวในคํา
ขอเปดบัญชี   

(1) ไมรับคําส่ังซื้อ/สับเปลี่ยน/โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(2) ระงับหรือหยุดใหบริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
ดังกลาว 

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงินท่ีชําระคาขายคืนหนวยลงทุน
ของผูถือหนวยลงทุนรายน้ันได เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของ ท้ังนี้ ตองไมขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอื่นใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทําใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
ไดรับประโยชนเพิ่มข้ึน หากมีการดําเนินการท่ีสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของขางตน 
การดําเนินการดังกลาวถือเปนความจําเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปน
การกระทําเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไมสอดคลองขอบังคับของ 
FATCA และกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของอันจะทําใหกองทุนอาจตองถูกหัก ณ ท่ีจาย หรือถูกปด
บัญชีธนาคารตามที่กลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผูถือหนวย
ลงทุนท่ีเขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศท่ี
เกี่ยวของกําหนด) เทาน้ัน  

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการ
ไดสงวนสิทธิไวขางตน บริษัทจัดการ (รวมถึงผูท่ีเกี่ยวของ) จะดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจนําสงขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไปยังหนวยงาน หรือดําเนินการอื่นใดท่ีราชการ
กําหนด โดยไมจําเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน 

20.8 การซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต 

ผูลงทุนสามารถซื้อหนวยลงทุนของกองทุนน้ีควบกรมธรรมประกันชีวิต หรือที่เรียกวา กรมธรรมประกัน
ชีวิตควบหนวยลงทุนได โดยติดตอกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหนาท่ีบริษัทประกันชีวิต
กําหนด ท้ังนี้ การซื้อขายหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิตอาจมีขอกําหนด และวิธีปฏิบัติท่ีแตกตาง
ไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอยางเดียว ผูลงทุนท่ีซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนจึงควร
ศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนกอน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการซื้อขายหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิตได โดยถือวาไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนท่ัวไปทราบ
ลวงหนาอยางนอย 7 วัน โดยจะประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ อีกทั้งแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลง 

ขอกําหนดเกี่ยวกับการซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิตมีดังนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยถือวา
ไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

20.8.1 มูลคาข้ันต่ําของการส่ังซื้อหนวยลงทุน มูลคาข้ันต่ําของการขายคืนหนวยลงทุน มูลคาหนวย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ํา และจํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ํา :  

เนื่องจากการซื้อขายหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิตมีขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับกรมธรรม เชน การ
เวนคืนกรมธรรม สัดสวนการเลือกลงทุนแตละกองทุน การดําเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหัก
คาใชจายท่ีเกี่ยวของกับกรมธรรม เชน คาการประกันภัย เปนตน ดังนั้น การส่ังซื้อขายหนวยลงทุนควบ
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กรมธรรมประกันชีวิตจึงมีขอกําหนดในเรื่องมูลคาข้ันต่ําของการส่ังซื้อหนวยลงทุน มูลคาข้ันต่ําของการส่ัง
ขายคืน จํานวนหนวยลงทุนข้ันต่ําของการส่ังขายคืน มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ํา และจํานวน
หนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ํา ซึ่งอาจแตกตางจากการซื้อขายหนวยลงทุนเพียงอยางเดียว ผูลงทุน
ที่ซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนสามารถศึกษาขอกําหนดดังกลาวได ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใน
กรมธรรม 

20.8.2 การเสนอขายหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต : 

ผูลงทุนสามารถซื้อหนวยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนผานบริษัท
ประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือนายหนาท่ีบริษัทประกันชวีิตกําหนด โดยชําระเปนเงินสด แคชเชียรเช็ค หรือ
เช็คสวนบุคคล ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนด ท้ังนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลคาข้ันต่ําในการส่ังซื้อ
หนวยลงทุน วันและเวลาทําการในการส่ังซื้อหนวยลงทุน วิธีการในการส่ังซื้อ วิธีการชําระเงินเพิ่มเติม 
ตามที่ระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผูลงทุนไดรับจากบริษัทประกันชีวิต โดย
ระยะเวลาในการสั่งซื้อจะตองอยูภายใตกรอบระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนท่ีกําหนดไวในโครงการ 
โดยคําส่ังซื้อหนวยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการไดรับเอกสารและไดรับชําระเงินครบถวนจากบริษัท
ประกันชีวิตแลว 

ในกรณีของการส่ังซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจ
ปฏิเสธคําส่ังซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุนท่ีซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน หากคําส่ังดังกลาว
อาจเขาขายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการกอการราย หรือเขาขายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิต
สงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน รวมถึงพิจารณาแลวเห็นวาการส่ังซื้อหนวยลงทุนดังกลาวมี
ผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายของบริษัทจัดการหรือบริษัทประกันชีวิต 

20.8.3 การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : 

20.8.3.1 ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนในรูปแบบกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนผานบริษัทประกันชีวิต ท้ังนี้ บริษัทประกันชีวิต
อาจกําหนดมูลคาข้ันต่ําในการขายคืนหนวยลงทุน เง่ือนไขในการขายคืนหนวยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหนวยลงทุน วิธีการนําสงเงินคาขายคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมตามท่ีระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิต
และ/หรือเอกสารการขายท่ีผูถือหนวยลงทุนไดรับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะตอง
อยูภายใตกรอบระยะเวลาที่กําหนดไวในโครงการ และคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกัน
ชีวิตไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน ตามกฎเกณฑของบริษัทประกันชีวิตนั้น ๆ  

ท้ังนี้ ผูถือหนวยลงทุนท่ีประสงคจะขายคืนหนวยลงทุน สามารถขายคืนหนวยลงทุน โดยระบุเปนจํานวน
หนวยลงทุนหรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยใชแบบฟอรมของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวน
ข้ันต่ํา และเงื่อนไขท่ีระบุไวในกรมธรรมสําหรับผูลงทุนท่ีซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนท่ีมี
คําส่ังขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับบริษัทประกันชีวิตภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในหัวขอ “การชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน” ท้ังนี้ เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ประกาศกําหนด บริษัทประกันชีวิตมีหนาท่ีตองชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับจากบริษัทจัดการ
ใหแกผูลงทุนท่ีซื้อประกันชีวิตควบหนวยลงทุนภายในระยะเวลาที่กําหนดในหัวขอ “การชําระเงินคารับซื้อ
คืนหนวยลงทุน” โดยมีวิธีการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนซึ่งจะเปนไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ไวในกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน 

20.8.3.2 การรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะสงคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
เปนประจําทุกเดือนเพื่อนําคาขายคืนหนวยลงทุนมาชําระคาการประกันภัย คาใชจายในการดําเนินการ 
และคาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม ตามอัตราที่กําหนดในกรมธรรม ซึ่งมูลคาในการขายคืนอาจต่ํากวา
มูลคาข้ันต่ําท่ีกําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปคาใชจายดังกลาวและจัดสงใหผูถือหนวย
ลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนเปนรายป  

20.8.4 การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : 

กรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนส่ังซื้อ/ขายคืนหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนจะเปนผูออกเอกสารรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกบริษัทประกันชีวิต และ
บริษัทประกันชีวิตจะเปนผูออกใบยืนยันการส่ังซื้อ/ขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนภายใต
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กรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน ภายใน 30 วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวันส่ังซื้อ/ขายคืนหนวย
ลงทุน ท้ังนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่ีจะไมออกเอกสารรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
ใหกับผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนโดยตรง 

20.8.5 การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน : 

ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุน
ผานบริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในกรมธรรม โดยสงคําส่ังตามแบบฟอรมที่บริษัทประกันชีวิต
กําหนด 

ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายใต
กรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตกรมธรรมประกันชีวิตตามที่บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไวเทาน้ันโดยตองเปนการทํารายการผานบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหนวยลงทุน
ดังกลาว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดหนึ่งหรือหลายกองทุน 
(กองทุนเปดตนทาง) เพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุน (กองทุนเปด
ปลายทาง) ใหกับผูถือหนวยลงทุนตามเง่ือนไขที่ระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิต และเอกสารการขาย
กรมธรรม โดยบริษัทประกันชีวิตจะเปนผูดําเนินการนําเงินคาขายคืนหนวยลงทุนกองทุนเปดตนทาง ซึ่ง
ไดหักคาธรรมเนียมการขายคืนหนวยลงทุน (ถามี) เพื่อนําไปชําระคาซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปด
ปลายทาง หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อใหเกิดรายการดังกลาวใหกับผูถือหนวยลงทุน 

ท้ังนี้ การดําเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายใตกรมธรรม มี 3 รูปแบบสรุปไดดังนี้ 

(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปดตนทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไป
กองทุนเปดปลายทางกองหน่ึงหรือหลายกองทุนตามความประสงคของผูถือหนวยลงทุนเปนครั้งคราว 

(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเปนประจําตามคําส่ังท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุ
ใหมีการขายหนวยลงทุนกองทุนเปดตนทางกองหน่ึงเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปดปลายทางอีกกองหน่ึง
หรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขท่ีผูถือหนวยลงทุนแสดงความประสงค 

(3) การปรับสัดสวนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคําส่ังในแบบฟอรมที่
บริษัทประกันชีวิตกําหนด ใหมีสัดสวนการลงทุนเปนไปตามท่ีผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงค 

ท้ังนี้ รูปแบบ และเง่ือนไขในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนขางตน อาจเปล่ียนแปลงขึ้นอยูกับบริษัทประกัน
ชีวิตแตละแหง ซึ่งจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
และ/หรือผูลงทุนท่ีซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนแลว 

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหนวยลงทุนเปนการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีท่ี
บริษัทประกันชีวิตเห็นวาไมเปนประโยชนหรือมีผลกระทบในทางลบตอผูถือหนวยลงทุนหรือกรณีท่ี
จํานวนท่ีขายคืนหนวยลงทุนตนทางต่ํากวาจํานวนข้ันต่ําท่ีบริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนหรือกรณีท่ียกเลิกตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในกรมธรรม 

บริษัทประกันชีวิตจะเปนผูจัดสงใบยืนยันการทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 
30 วันทําการ นับแตวันท่ีไดดําเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
อัตโนมัติ และการปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิต จะจัดสงรายงานยืนยันการรับคําส่ังครั้ง
แรก หรือ สรุปสงเปนรายงานรายป แลวแตกรณี  

20.8.6 การจัดสงเอกสารใหกับผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน: 

20.8.6.1 เอกสารกองทุนรวม เชน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจําป หรือเอกสารอื่นใด 
ซึ่งบริษัทจัดการจัดสงใหกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการจัดสงใหแกผูถือหนวย
ลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนตอไป 

20.8.6.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน 
บริษัทประกันชีวิตจะจัดสงรายงานแสดงฐานะการเงินใหผูถือหนวยลงทุนเปนรายป ท้ังนี้ ผูถือหนวยลงทุน
สามารถรองขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมไมเกินเดือนละหน่ึงครั้งโดยไมเสียคาธรรมเนียม 
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20.8.7 สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน : 

ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนมีสิทธิประโยชนท่ีแตกตางจากผูถือหนวย
ลงทุนปกติท่ีซื้อหนวยลงทุนของกองทุนน้ีเพียงอยางเดียว ท้ังนี้ข้ึนอยูกับเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการ และ
บริษัทประกันชีวิตกําหนด ดังนี้ 

1. ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนไมมีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุนไมวา
กรณีใดทั้งส้ิน 

2. ผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนไมมีสิทธินําหนวยลงทุนไปจํานําเปน
หลักประกัน 

3. ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเอาประกันภัยในการยกเลิกการทํากรมธรรมประกันชีวิตควบหนวย
ลงทุนภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันท่ีไดรับกรมธรรมจากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิต
จะเปนผูดําเนินการขายหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการในสวนของการลงทุนในหนวยลงทุน 

4. สิทธิของผูถือหนวยลงทุนท่ีแตกตางเมื่อซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต เนื่องจากบริษัท
ประกันชีวิตจะทําหนาท่ีเปนตัวแทนในการรวบรวม และนําสงคําส่ังซื้อ และขายหนวยลงทุนไปยังบริษัท
จัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไมเปดเผยชื่อที่แทจริงของผูถือหนวยลงทุน (Omnibus 
Account) เชน การไดรับขอมูลกองทุนอาจมีความลาชากวาไดรับจากบริษัทจัดการโดยตรง เปนตน 

5. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบ้ียประกันในการลงทุนในกองทุนรวม 

6. สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการจากตัวแทนขายหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกัน
ชีวิต 

7. สิทธิในการไดรับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแหงท่ีรับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรมประกัน
ชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนั้น 

8. สิทธิในการรับทราบขอมูลเกี่ยวกับชื่อ ท่ีอยู ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ท่ีอยู และ
เลขประจําตัวของตัวแทนขายหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต 

9. สิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับหนวยลงทุนท่ีไดรับคําแนะนําเพื่อซื้อ
หนวยลงทุนน้ัน ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเกี่ยวกับความเส่ียงของการลงทุนในหนวยลงทุน 

10. สิทธิในการไดรับขอเท็จจริงที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
หรือตอการตัดสินใจในการลงทุน เชน การขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยูในข้ันตอนการดําเนินการ 
เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เปนตน 

11. สิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน เชน คาธรรมเนียมหรือ
ผลตอบแทนท่ีตัวแทนขายหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิตอาจไดรับจากการซื้อกรมธรรม รวมทั้ง
การซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน เปนตน 
12. สิทธิในการแสดงเจตนาวาไมตองการรับการติดตออีกเปนระยะเวลา 2 ป 

20.8.8 คาธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผูลงทุนท่ีซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน:  
- คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (FRONT-END FEE) : ในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคาหนวย
ลงทุน 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนจากผูส่ังซื้อหนวยลงทุนแตละกลุมหรือแตละ
รายในอัตราที่ไมเทากัน บริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิตแตละราย ขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
เง่ือนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน 
โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ เว็บไซตของผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 
- คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (BACK-END FEE) : ในอัตราไมเกินรอยละ 3.21 ของมูลคา
หนวยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากผูส่ังซื้อหนวยลงทุนแตละกลุมหรือ
แตละรายในอัตราท่ีไมเทากัน บริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิตแตละราย ขอสงวนสิทธิในการ
พิจารณาเง่ือนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวย
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ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ เว็บไซตของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือ   
ผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาลวงหนาอยางนอย 30 วัน หาก
ในกรณีท่ีเปนประโยชนตอผู ถือหนวยลงทุนบริษัทจัดการจะแจงลวงหนาอยางนอย 1 วันกอนการ
เปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ เว็บไซตของผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับ
แตวันเปลี่ยนแปลง 

ท้ังนี้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียม หรือคาใชจายอื่นๆเพิ่มเติมตามเงื่อนไขท่ีระบุ
ไวในกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด 
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข หรือกรณีอื่นใดในการซ้ือขายหนวยลงทุน
ควบกรมธรรมประกันชีวิต โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนและ/หรือผูลงทุนท่ีซื้อ
กรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนแลว ท้ังนี้ กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจงให
ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 15 วัน โดยจะประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ
แจงใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบภายใน 15 วันนับแตวัน
เปลี่ยนแปลง 

21. ผลบังคบัของโครงการจัดการกองทุนรวม:  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาท่ีปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอผูกพันระหวางผูถือหนวย
ลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีขอกําหนดใน
โครงการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังดังกลาว หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมไดดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุน
รวมไดปฏิบัติใหเปนไปตามโครงการแลว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามท่ีระบุไวในโครงการจัดการ
กองทุนรวม โดยผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัท
จัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ การลงนามในขอผูกพันของผูดูแลผลประโยชนท่ีไดรับการแตงตั้งโดยชอบใหถือ
วาผูกพันผูถือหนวยลงทุนท้ังปวง 

การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใดๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับท่ีจะผูกพันตาม
ขอกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวย
ลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหน่ึงของขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุน 
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1. บริษัทจัดการ : 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด 

ท่ีอยู : ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา 

เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501 

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบในการดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) การบริหารกองทุนรวม 

(ก) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสินซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุน
รวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอ
ประชาชนครั้งแรก 

(ข) จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการอยางเครงครัด 

(ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินตาง ๆ และซื้อขาย จําหนาย ส่ังโอน 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีลงทุนไวตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุน
ภายใตหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของโครงการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(ง) เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุนอยูเทาท่ีจําเปนเพื่อรักษาประโยชน
ของผูถือหนวยลงทุน (ถามี) 

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

(ฉ) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวหรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในวัน
ทําการถัดจากวันท่ีซื้อขายหนวยลงทุนจํานวนน้ันแลวแตกรณี 

(ช) สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซื้อหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม 

(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมตามหัวขอ “การขอ
มติของผูถือหนวยลงทุน และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ”  

(ฌ) ดําเนินการฟองรองคดีในนามของบริษัทจัดการเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชนตาง ๆ ของผูถือ
หนวยลงทุน ในกรณีท่ีมีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผูถือหนวยลงทุนหรือกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม   

(2) การรับ และการจายเงินของกองทุนรวม   

(ก) จัดใหมีการรับ และจายคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแกผูถือหนวย
ลงทุน และกองทุนรวม ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดการของกองทุนรวมท่ีกําหนดไวในขอ 15 
ของหนังสือชี้ชวนสวนโครงการ "คาธรรมเนียม และคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
และกองทุนรวม"   
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(ข) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในขอ 15 ของ
หนังสือชี้ชวนสวนโครงการ "คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและ
กองทุนรวม"   

(3) การแตงตั้งบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อการจัดการกองทุนรวม   

(ก) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เรื่อง "คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน
ของกองทุนรวม และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเง่ือนไขในการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนท่ี
กําหนดไวในขอ 2 

(ข) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ภายใตหลักเกณฑ เง่ือนไข และ วิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(ค) จัดใหมีผูสอบบัญชีทรัพยสินของกองทุนรวมท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี 

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

(จ) แตงตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลขึ้นทําหนาที่เปนที่ปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถามี) เชน 
ท่ีปรึกษากฎหมาย โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ   

(ฉ) แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร   

(ช) แตงตั้งทนายความ เพื่อติดตาม ทวงถาม และดําเนินคดี รวมทั้งดําเนินการใด ๆ เพื่อการรับชําระหนี้ 
หรือเพื่อปกปองสิทธิประโยชนอื่นใดของกองทุนรวม   

(4) การดําเนินการอื่น ๆ   

(ก) จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนรวมไวกับผูดูแลผลประโยชน   

(ข) จัดใหมีและเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

(ค) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโดยถูกตองครบถวน   

(ง) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืนเพื่อกองทุนรวมเปนรายวัน และจัดสงใหผูดูแล
ผลประโยชนภายในทุกส้ินวันทําการนั้น   

(จ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเปนรายวัน และจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนภายในทุก
ส้ินวันทําการน้ัน   

(ฉ) จัดทํารายงานอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนด ในกรณีท่ีมิไดเกิด
จากการลงทุน หรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด   

(ช) จัดทํารายงานทุกรอบปบัญชีเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปบัญชี และสงรายงาน
ดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแตวันส้ินปบัญชี โดยรายงานดังกลาวตองแสดงขอมูลตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และสงผานระบบรับและเผยแพรขอมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุน
รวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) เวนแตในกรณีกองทุนรวมเลิกตามขอ 22.1.1 
กอนหรือในวันท่ีครบกําหนดจัดทําหรือจัดสงรายงานดังกลาว ท้ังนี้ ในกรณีจัดทํารายงานตาม (ฐ) ตามป
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ปฏิทิน ใหระยะเวลาการสงรายงานเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปบัญชี ขยายเปนภายใน 
4 เดือนนับแตวันส้ินปบัญชี 

(ซ) จัดทําหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญท่ีผูลงทุนควรทราบใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงขอมูล
เกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันส้ินปบัญชีและสงใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต
วันถัดจากวันส้ินปบัญชีนั้น ยกเวนกองทุนรวมเปดที่มีการเสนอขายหนวยลงทุนเพียงครั้งเดียวและรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนา ซึ่งระบุเวลาไวแนนอน (Auto Redemption) ไมตองจัดทําหนังสือ    
ชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชี 

(ฌ) แจงการแกไขเพิ่มเติมจํานวน และมูลคาหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม ณ วัน
ทําการสุดทายของเดือน ใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวันทําการท่ี 20 ของเดือน
ถัดไป 

(ญ) แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนไวแลวกรณีอื่นนอกจากท่ีกําหนดไวในขอ (ฌ) ให 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีไดแกไขเพิ่มเติมนั้น 

(ฎ) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนรวม และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน 

(ฏ) ยกเลิกกองทุนรวมตามท่ีกําหนดไวใน ขอ 22 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 

(ฐ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปบัญชีหรือปปฏิทิน เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น และสงรายงานดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแตวันส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกลาว 
โดยรายงานดังกลาวจะแสดงขอมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และสงผานระบบรับและ
เผยแพรขอมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus 
(MRAP)) เวนแตในกรณีกองทุนรวมเลิกตามขอ 22.1.1 กอนหรือในวันท่ีครบกําหนดจัดทําหรือจัดสง
รายงานดังกลาว ท้ังนี้ ในกรณีจัดทําและสงรายงานตามวรรคหน่ึงตามรอบปบัญชี บริษัทจัดการจะยกเวน
ไมจัดทําและสงรายงานดังกลาวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสําหรับปบัญชีนั้น   

(ฑ) จัดใหมีรายงานของรอบระยะเวลาลาสุดตามขอ (ช) และ (ฐ) ไว ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัท
จัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีใชเปนสถานท่ีในการซื้อขาย
หนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูไดและจัดสําเนาใหเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ   

(ฒ) จัดสงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจัดสงหนังสือชี้ชวนสวนสรุป
ขอมูลสําคัญท่ีผูลงทุนควรทราบ พรอมใบส่ังซื้อหนวยลงทุนใหผูท่ีสนใจจะลงทุน และจัดใหมีหนังสือ    
ชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไว ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานท่ีติดตอทุกแหงของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน   

(ณ) จัดทําและสงขอมูลการจัดการกองทุนรวมใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

(ด) ชี้แจงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุน
หรือผูท่ีสนใจจะลงทุนทราบในกรณีท่ีมีการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณท่ีมีผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอสิทธิประโยชนของผู ถือหนวยลงทุน หรือตอการตัดสินใจในการลงทุน หรือตอการ
เปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนรวม   

(ต) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินท่ีรวบรวมไดตามขอ 22.2.2 (3) 

(ถ) ดําเนินการติดตามทวงถาม ดําเนินคดีหรือดําเนินการใด ๆ เพื่อการรับชําระหน้ีหรือปกปองสิทธิ
ประโยชนอื่น ๆ ของกองทุนรวม   
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(ท) ปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกําหนดใหเปนหนาท่ีของบริษัท
จัดการ ท้ังในปจจุบันและที่จะมีแกไขเพิ่มเติมในอนาคต   

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาท่ีปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําส่ังท่ีออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมาย
ดังกลาว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑ
ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือ
โครงการจัดการกองทุนรวมแลว  

เง่ือนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :   

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําส่ังของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการ
ตามที่จําเปนเพื่อใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาท่ีตอไปได ซึ่งรวมถึงการสงมอบเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม  

2. ผูดูแลผลประโยชน :   

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   

ท่ีอยู : ฝายบริการธุรกิจหลักทรัพย (ธล.) ชั้น 19  

1 ราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ  

เเขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140   

โทรศัพท 0-2470-3207 

หรือผูดูแลผลประโยชนรายใหมท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผูดูแลผลประโยชน   

(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาท่ีเปนผูดูแลผลประโยชน ตามอัตราที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้ง
ผูดูแลผลประโยชน ท้ังนี้ ไมเกินอัตราที่กําหนดไวในหัวขอหนังสือชี้ชวนสวนโครงการ “คาธรรมเนียมและ
คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม”   

(2) บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในสัญญา ท้ังนี้โดยไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน   

(1) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบ ใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม 
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกําหนดใหเปนหนาท่ีของบริษัทจัดการ ท้ังในปจจุบันและที่จะมี
แกไขเพิ่มเติมในอนาคต   

(2) รับฝากทรัพยสินของกองทุนรวม โดยแยกไวตางหากจากทรัพยสินอื่นของผูดูแลผลประโยชน และ
ทรัพยสินของลูกคารายอื่นของผูดูแลผลประโยชน พรอมท้ังดูแลใหการเบิกจายทรัพยสินของกองทุนรวม
เปนไปตามวัตถุประสงค นโยบายการลงทุนและขอกําหนดท่ีระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกวา 
ผูชําระบัญชีจะดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนท่ีเรียบรอย 
หรือจนกวาการเปนผูดูแลผลประโยชนตามสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนส้ินสุดลง   
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(3) ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 และพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติม (ถามี) ในกรณีท่ีผูชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทํา
การตามมาตรา 130 จนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมจะ
รายงานใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมชักชา   

(4) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร หลักฐานแหงสิทธิในทรัพยสิน และทรัพยสินตางๆ 
ท่ีกองทุนรวมไดมาหรือจําหนายไป ซึ่งผูดูแลผลประโยชนมีหนาท่ีดูแลการเบิกจายหรือไดรับฝากไวตาม
ขอ (2) ใหเปนไปตามคําส่ังการจัดการทรัพยสินของกองทุนรวม   

หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือสงมอบเอกสาร หลักฐานแหงสิทธิในทรัพยสิน และทรัพยสิน
ตาง ๆ ดังกลาวในวรรคหนึ่ง วาไมเปนไปตามคําส่ังการจัดการทรัพยสิน เปนเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือ
ปลอม ผูดูแลผลประโยชนมีหนาท่ีดําเนินการแจงเหตดุังกลาวแกบริษัทจัดการทันที   

(5) เปลี่ยนแปลง จําหนายและโอนหลักทรัพยตาง ๆ ในทรัพยสินของกองทุนรวมตามคําส่ังของบริษัท
จัดการ เมื่อเห็นวาการนั้นถูกตองตามหนาท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ   

(6) จัดทํารายงานเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวน
กระทําการ จนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม หรือไมไดปฏิบัติตามหนาท่ีของตนตามมาตรา 125 
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ท้ังนี้ ภายใน 5 วันนับแตวันท่ีผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณดังกลาว   

(7) จัดทํารายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําส่ังของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทําบัญชีแสดงการรับ
จายทรัพยสินของกองทุนรวม และรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนรวมท่ีฝากไว   

(8) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขาย
หนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการไดคํานวณตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด 

(9) พิจารณาเกี่ยวกับการที่จะใหความเห็นชอบในการดําเนินการของบริษัทจัดการตามที่กฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาท่ีของผูดูแลผลประโยชน เชน   

(ก) การใหความเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจัดการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ใหแก 
ผูถือหนวยลงทุนท่ีไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจําเปนทําใหไม
สามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล   

(ข) การใหความเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือ
คําส่ังขายคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับไวแลว หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน เมื่อมีเหตุ
จําเปน ทําใหไมสามารถ จําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมอยางสมเหตุสมผล 
หรือไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเปน
อื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน   

(ค) การใหความเห็นชอบการชําระคาหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน ในกรณีท่ี
กองทุนรวมไมสามารถชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนได และผูถือหนวยลงทุนท่ี
ส่ังขายคืนหนวยลงทุนตกลงที่จะรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน 
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด   

(ง) การใหความเห็นชอบในการรับชําระหนี้เพื่อกองทุนรวมดวยทรัพยสินอื่นท่ีมิใชหลักประกันแทนการ
ชําระหนี้ดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้   

การดําเนินการใหความเห็นชอบดังกลาวขางตนผูดูแลผลประโยชนจะตองดําเนินการจัดทําการใหความ 
เห็นชอบเปนหนังสือ และสงใหแกบริษัทจัดการเพื่อใชเปนหลักฐานโดยทันที และแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันทีทุกครั้งท่ีเกิดกรณีตาม (ก) โดยจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาวเปน
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หนังสือ พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการใหความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(10) แจงใหบริษัทจัดการทราบในกรณีท่ีบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศหลักเกณฑท่ีออกโดยกฎหมายดังกลาว   

(11) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาท่ีของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ท้ังนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนท้ังปวง หรือเมื่อไดรับ
คําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับคาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพื่อประโยชนของ   
ผูถือหนวยลงทุนใหถือเปนคาใชจายของกองทุนรวม   

(12) จัดทําความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดสงใหบริษัทจัดการเพื่อใช
ประกอบการจัดทํารายงานกองทุนรวมทุกรอบปบัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือป
ปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันส้ินรอบปบัญชี และวันส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบป
บัญชีหรือปปฏิทิน แลวแตกรณี   

(13) โอนเงินใหนายทะเบียนหนวยลงทุนตามคําส่ังของผูชําระบัญชีเพื่อเฉลี่ยจายคืนคาหนวยลงทุนให 
ผูถือหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิท่ีคงเหลืออยูหลังจากที่ผูชําระบัญชีชําระบัญชีโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

(14) ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนหมดหนาท่ีลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน ผูดูแล
ผลประโยชนจะตองทําหนาท่ีตอไปจนกวาจะมีการโอนทรัพยสินและเอกสารตาง ๆ ท้ังหมดของกองทุน
รวม ตลอดจนการดําเนินการอื่นใดท่ีจําเปนเพื่อใหการดําเนินการโอนทรัพยสินและเอกสารตาง ๆ ท้ังหมด
ของกองทุนรวมใหผูดูแลผลประโยชนรายใหมเสร็จส้ินสมบูรณ และ ผูดูแลผลประโยชนรายใหมสามารถ
ดําเนินการตอไดทันที   

(15) ในกรณีท่ีมีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และกอนท่ีผูชําระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูดูแลผลประโยชนยังคงตองรับฝากทรัพยสินของกองทุนรวมจนกวา
จะจดทะเบียนเลิก กองทุนรวม   

(16) ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน ตลอดจนหนาท่ีและความ 
รับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท้ังที่มีในปจจุบัน และท่ีมีแกไข
เพิ่มเติมในอนาคต 

(17) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการประสงคท่ีจะลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ ผูดูแล
ผลประโยชนจะตองจัดใหมีสถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศของกองทุนรวม เชน ท่ีศูนยรับฝาก
หลักทรัพยในตางประเทศ หรือพิจารณาดําเนินการแตงตั้งผูรับฝากทรัพยสินอื่น เพื่อทําหนาท่ีเก็บรักษา
ทรัพยสินในตางประเทศของกองทุนรวม   

ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใดดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกกองทุนรวมและ/หรือผูถือหนวยลงทุน ผูดูแลผลประโยชนตองชดใชคาเสียหายใหแก
กองทุนรวม และ/หรือผูถือหนวยลงทุน โดยส้ินเชิงภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดพิสูจนแลววาเปนความผิด
ของผูดูแล   

คูสัญญาตกลงเก็บรักษาขอมูลที่ไดลวงรูมาเปนความลับและจะไมเปดเผยใหบุคคลใด ๆ ทราบ เวนแตจะ
เปนการเปดเผยโดยอํานาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคูสัญญาอีกฝายหน่ึง เพื่อประโยชนของ  
ผูถือหนวยลงทุน   

ผูดูแลผลประโยชนจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนเพราะความประมาทเลินเลออยาง
รายแรง หรือการไมกระทําการตามหนาท่ีโดยไมมีเหตุอันสมควรของผูดูแลผลประโยชน พนักงาน ลูกจาง 
บริวาร หรือบุคคลอื่นใดท่ีทํางานใหแกผูดูแลผลประโยชน   
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ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่ง
รวมถึงหนาท่ีดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน 
ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาท่ีดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหมสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีตอไปได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความ
ถูกตองและครบถวนของส่ิงที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชนรายใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแล
ผลประโยชน   

ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาท่ี ในการดูแลรักษา
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ .ศ. 2535 ในการฟองรองบังคับคดีกับผูดูแล
ผลประโยชนเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนท้ังปวงได   

ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทําการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน 
ไมวาการกระทําน้ันจะเปนไปเพื่อประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตเปน
การเรียกคาตอบแทนในการทําหนาท่ีเปนผูดูแลผลประโยชน หรือเปนการดําเนินการในลักษณะที่เปน
ธรรมและไดเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนท่ีได
ทราบขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน 

ในกรณีท่ีการดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดําเนินการ
ขอมติ ใหผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจดําเนินการตามท่ีจําเปนเพื่อขอมติของผูถือหนวยลงทุนได 

เง่ือนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :   

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน ภายใตเง่ือนไขสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน เมื่อเกิด
กรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ ท้ังนี้บริษัทจัดการจะกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กอน   

(1) เมื่อคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงมีความประสงคจะบอกเลิก โดยบอกกลาวใหอีกฝายหน่ึงทราบลวงหนา
เปนลายลักษณอักษร เปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน หรือตามแตจะตกลงกันเปนอยางอื่น   

(2) ในกรณีท่ีคูสัญญาฝายใดไมปฏิบัติตามหนาท่ี และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไว คูสัญญาอีกฝายหน่ึง
อาจบอกเลิกสัญญาได โดยบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน   

(3) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมท้ังกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมาย
ดังกลาว หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณี
อื่นใดอันจะมีผลเปนการเพิ่มภาระหนาท่ีแกผูดูแลผลประโยชนและผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับ
หนาท่ีดังกลาว ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน 

(4) ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
วาดวยเรื่องคุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ซึ่งออกตามความในมาตรา 121 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแล
ผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วันนับแตวันท่ีบริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจาก
การตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะส่ังการเปน
อยางอื่น บริษัทจัดการจะแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทํา
การ นับแตวันท่ีไดแกไขเสร็จส้ิน หากผูดูแลผลประโยชนมิไดมีการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่
กําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาใหแกไขเมื่อไดรับอนุญาตแลวบริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชนอื่นแทนโดยพลัน 
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(5) ในกรณีท่ีมีมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกรองใหมีการ
เปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน 

ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวมหรือผูถือหนวย
ลงทุนท่ีไมเขาขอยกเวนใหกระทําได หากเปนกรณีท่ีมีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป         
ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได 

สถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :   

บริษัทจัดการจะจัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนรวมท่ี   

(1) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   

1 ราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ  

เเขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศัพท 0-2470-3207     

(2) บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด   

62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย   

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110   

โทรศัพท 0-2359-1200-1 

(3) ธนาคารแหงประเทศไทย   

273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม   

กรุงเทพมหานคร 10200   

โทรศัพท 0-2283-5353   

และ/หรือที่ผูดูแลผลประโยชนอื่นท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และ/หรือ
ศูนยรับฝากตางประเทศ หรือผูรับฝากทรัพยสินท่ีดูแลผลประโยชนแตงตั้งเพื่อเก็บรักษาทรัพยสินใน
ตางประเทศ   

3. ผูสอบบัญชี :   

ชื่อ   : นายเทอดทอง เทพมังกร   

ท่ีอยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี 
ถนนพระราม9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 0-2645-0080        

ชื่อ   : นางสาวชมภูนุช แซแต  

ท่ีอยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี 
ถนนพระราม9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 0-2645-0080    
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ชื่อ   : นายประวิทย วิวรรณธนานุตร  

ท่ีอยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี 

ถนนพระราม9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 0-2645-0080      

ชื่อ   : นางสาวชุติมา  วงษศราพันธชัย    

ท่ีอยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี 

ถนนพระราม9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 0-2645-0080        

ชื่อ : นายอุดม ธนูรัตนพงศ 

ท่ีอยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี 

ถนนพระราม 9  แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 0-2645-0080     

ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา 

ท่ีอยู : บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด 

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร 

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 0-2642-6172-4 

ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชยเจริญ 

ท่ีอยู : บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด 

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร 

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 0-2642-6172-4   

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน 

ท่ีอยู : บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด 

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร 

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 0-2642-6172-4   
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หรือบุคคลอื่นท่ีไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัท
จัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินประจํารอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีท่ีรับรองทั่วไป  

4. นายทะเบียนหนวยลงทุน :   

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)   

ที่อยู : ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย 2 ปฏิบัติการธุรกิจบริการหลักทรัพย  

อาคาร 2 ชั้น 3 เลขท่ี 1060   

ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน  

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   

โทรศัพท 0-2128-2332-7  

5. ผูจัดจําหนาย :   

ชื่อ :   

ท่ีอยู :   

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

ไมมี  

6. ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน :   

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)   

ท่ีอยู : สํานักงานใหญ เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก   

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร   

กรุงเทพมหานคร 10900   

โทรศัพท 0-2544-3874-76 และสาขาตาง ๆ ท่ัวประเทศ  

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแตงตั้ง
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจงการแตงตั้งหรือยกเลิก
การแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง 
ในกรณีของการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม ผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดให
ความเห็นชอบเพื่อทําหนาท่ีเปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน โดยผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับการแตงตั้งจะตองปฏิบัติงานไดภายใตระบบงานเดียวกันกับ
ผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูกอนแลว   
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สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

สิทธิของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน   

(1) ไดรับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน คาธรรมเนียมในการ
ดําเนินงานขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) ตามอัตราที่
กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ท้ังนี้ ไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวใน
ขอ 15 ของหนังสือชี้ชวนสวนโครงการ “คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือ
หนวยลงทุนและกองทุนรวม”   

(2) บอกเลิกสัญญาการเปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามขอกําหนดและเงื่อนไขท่ี
กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน   

หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน   

(1) แจกจายหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ใบคําขอใชบริการกองทุน ใบส่ังซื้อหนวยลงทุน และใบสั่ง
ขายหนวยลงทุน คูมือผูลงทุนหรือเอกสารอื่นใดของกองทุนรวมตามท่ีกฎหมายหรือ ก.ล.ต. กําหนด 
ตลอดจนเอกสารตาง ๆ ในการสงเสริมการขาย   

(2) รับใบคําขอใชบริการกองทุน ใบส่ังซื้อหรือใบส่ังขายหนวยลงทุน และรับชําระคาซื้อหนวยลงทุนจาก 
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนและชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน ท้ังนี้ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวใน
โครงการจัดการกองทุนรวม   

(3) คืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนท่ีไมไดรับการจัดสรรตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใน
โครงการจัดการกองทุนรวม   

(4) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน   

(5) ชี้แจงและเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูท่ีสนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีท่ีมีการแกไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีเหตุการณท่ีมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสิทธิประโยชนของ
ผูถือหนวยลงทุน หรือตอการตัดสินใจในการลงทุน หรือตอการเปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม   

(6) ปฏิบัติตามขอกําหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการโฆษณากองทุนรวม   

(7) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และ
สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามที่กําหนดไวใน
โครงการจัดการกองทุนรวม ตลอดจนทําการอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับหนาท่ีดังกลาวขางตน   

7. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  ไมมี 

ชื่อ :   

ท่ีอยู :   

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

8. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายท่ีไมไดเปนผูดูแล
สภาพคลอง) :  ไมมี 

ชื่อ :   

ท่ีอยู :   

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   
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9. ท่ีปรึกษา :  ไมมี 

9.1. ท่ีปรึกษาการลงทุน :   

ชื่อ :   

ท่ีอยู :  

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

ไมมี  

หมายเหตุ (ท่ีปรึกษาการลงทุน) :   

9.2.ท่ีปรึกษากองทุน :  

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

หมายเหตุ (ท่ีปรึกษากองทุน) :   

10. ผูประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :   

ไมมี  

11. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) :  ไมมี 

ชื่อ :   

ท่ีอยู :   

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

หมายเหตุ (ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน) :   

12. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  ไมมี  

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :   

13. สิทธิหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน :   

13.1. สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :   

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ โดยผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแตงตั้ง (ถามี) ท้ังนี้ ใหเปนไป
ตามหนังสือชี้ชวนสวนโครงการ ขอ 7 "การรับซื้อคืนหนวยลงทุน" ท้ังนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะ
เกิดข้ึนตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลลงในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

13.2. สิทธิในการรับเงินปนผล : 

เปนไปตามรายละเอียดขอ 14 “การจายเงินปนผล” ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการ 

13.3. สิทธิในการโอนหนวยลงทุน : 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนได ตามท่ีระบุไวในหัวขอ “เง่ือนไขและขอจํากัดในการจัดสรร
และการโอนหนวยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม 
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13.4. ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :   

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุน ตามที่ระบุไวใน
หัวขอ “เง่ือนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :   

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อใหบริษัทจัดการทําการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไข  
วิธีการจัดการได ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะกระทําการตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ระบุไวในขอ 19 "การ
ขอมติของผูถือหนวยลงทุน และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ" 

ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพยท่ีเปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือ
หนวยลงทุน (omnibus account) จะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันน้ันในสวนท่ี
เกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

13.6. สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :   

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีการ
ชําระบัญชี ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

13.7. สิทธิประโยชนอื่น ๆ :   

ไมมี 

13.8. อื่น ๆ :   

ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวม
ไมครบ  

การท่ีผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวา
ในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับท่ีจะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนาม
โดยผูดูแลผลประโยชนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ  

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทนและคืนเงินทุนไดไม
เกินไปกวาสวนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิใน
การไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนด
ของหนวยลงทุนชนิดนั้นๆ ดวย 

14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :   

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :   

- ใบหนวยลงทุน  

- ระบบไรใบหนวยลงทุน  

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

- หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน  

- อื่นๆ  
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14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :   

โครงการจัดการ “กองทุนเปดไทยพาณิชย อินคัม” จะใชระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) โดยบริษัท
จัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเปนเอกสารแสดงสิทธิ
ในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนแตละราย เวนแตผูถือหนวยลงทุนรองขอ และ/หรือ บริษัทจัดการ
เห็นสมควรใหมีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบอ่ืนเพิ่มเติมได   

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื่อผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนทุก
ครั้งที่ผูถือหนวยลงทุนมีการทํารายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพื่อเปนการยืนยันการ
ทํารายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนภายใน 7 วันทํา
การนับแตวันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีท่ีเปนการส่ังซื้อในระหวางชวงการเสนอขายคร้ังแรก และ/หรือ
ภายใน 7 วันทําการนับแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ท้ังนี้ นายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียตามท่ีอยูท่ีระบุในคําขอใชบริการกองทุน   

(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและในหนังสือ
รับรองสิทธิในหนวยลงทุนท่ีสงใหผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปนรายการท่ีเปนปจจุบันและถูกตอง   

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื่อผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในทะเบียน     
ผูถือหนวยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อหรือ     
ผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐานเพื่อยืนยันการทํารายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของ 
ผูถือหนวยลงทุน โดยจะถือเปนเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนได ตอเมื่อนายทะเบียนไดดําเนินการ
จัดสรรหนวยลงทุนเปนท่ีเรียบรอยแลว   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)) จะดําเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือ
หนวยลงทุนภายในวันท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดทํารายการ
ส่ังซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือภายในวันทําการท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนกําหนด โดยผูถือหนวยลงทุนมีหนาท่ีในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวย
ลงทุนดวยตนเอง ณ ท่ีทําการของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน)) ท่ีผูถือหนวยลงทุนเปดบัญชีหรือแจงรองขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไว 

(4) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนส่ังซื้อหนวยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุน
มีหนาท่ีในการนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนมาบันทึกรายการใหเปนปจจุบันเสมอ ได ณ ท่ีทํา
การของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)) หรือ ณ ท่ี
ทําการท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนตั้งแตวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน   
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(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนท่ีมีการปรับรายการใหเปนปจจุบันครั้งลาสุด เปนรายการที่เปนปจจุบันและ
ถูกตอง   

(6) ผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนท่ีรองขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจะตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดและเง่ือนไขตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการ
กําหนด   

ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนรายอ่ืน สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแก ผูถือหนวยลงทุนได ซึ่งบริษัท
จัดการจะปดประกาศไวท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการลวงหนาอยางนอย 7 วันทําการ โดยไมถือเปนการ
แกไขโครงการ และไมถือวาเปนการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ   

14.2.3 ใบหนวยลงทนุ   

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุน (Scrip) ใหกับผูถือหนวย
ลงทุนเฉพาะในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนรองขอใหบริษัทจัดการออกใบหนวยลงทุนเพื่อนําไปใชเปน
หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ท้ังนี้ ในการออกใบหนวยลงทุนทุก
กรณีจะกระทําเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเทาน้ัน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

(1) ผูถือหนวยลงทุนกรอกใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียนหนวยลงทุน 

(2) ยื่นใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุนพรอมชําระคาธรรมเนียมในการออกใบหนวยลงทุนตอนายทะเบียน
หนวยลงทุน   

(3) นายทะเบียนหนวยลงทุนโดยไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุน
ใหกับผูถือหนวยลงทุนตามจํานวนหนวยลงทุนท่ีผูถือหนวยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีท่ีผูถือ
หนวยลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในใบคําขอมากกวาจํานวนหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะใหออกใบหนวย
ลงทุนสําหรับหนวยลงทุนจํานวนเทาท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน   

(4) ใบหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการออกใหผูถือหนวยลงทุนจะมีขอความตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด ซึ่งจะระบุชื่อผูถือหนวยลงทุน โดยในใบหนวยลงทุนจะตองมีลายมือชื่อกรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหนวยลงทุน หรือใช
เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามท่ีกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะอนุญาตให
ทําได จึงจะถือวาใบหนวยลงทุนถูกตองและมีผลสมบูรณตามกฎหมาย 

(5) ผูถือหนวยลงทุนท่ีมีใบหนวยลงทุน หากจะขายคืนหนวยลงทุนจํานวนดังกลาว จะตองนําใบหนวยลงทุน
มาสงมอบคืนแกบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหนวยลงทุน เพื่อโอนหนวยลงทุนน้ัน เขาระบบไรใบ
หนวยลงทุน (Scripless) กอน จึงจะขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวได 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งใหกับผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน เพื่อเปนหลักฐานการยืนยันการทํารายการซ้ือหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน เชน หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน และ/
หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และ/หรือรูปแบบท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติมใน
อนาคต ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด โดยผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
สามารถรองขอเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไดภายหลัง ตามหลักเกณฑ และ
เง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเง่ือนไข
ในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และระยะเวลาการสงมอบได โดยไมถือวาเปนการแกไข
โครงการจัดการกองทุนรวม และไมถือวาเปนการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม   

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได   
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ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวย
ลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน   

15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :   

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาใหมีการจายเงินปนผล บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปด
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อจายเงินปนผล และอัตราปนผลของหนวยลงทุนโดยไมชักชา ท้ังนี้ บริษัท
จัดการจะปฏิบัติ ดังนี้  

1. ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหน่ึงฉบับ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณา
ผอนผันหรือส่ังใหปฏิบัติเปนอยางอื่น 

2. ปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมีประกาศดังกลาวไว ณ 
สถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) พรอมทั้งข้ึนเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

3. สงหนังสือแจงใหผูดูแลประโยชน ผูถือหนวยลงทุนท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปด
สมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนเพื่อจายเงินปนผล และผูถือหนวยลงทุนท่ีถือหนวยลงทุนชนิดไม
ระบุชื่อผูถือเมื่อไดรับการรองขอ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีอาจจะจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนดวยวิธีท่ีตางกันสําหรับหนวยลงทุน
ท่ีขายในชวงระยะเวลาที่ตางกันได โดยๆดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. กอนดําเนินการ
จายเงินปนผลในแตละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ในกรณีผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใด 
นอกจากเพื่อประโยชนของหนวยลงทุนของกองทุนเปดนั้น 

ขอจํากัดในการจายเงินปนผล 

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนในสวนท่ีเกินขอจํากัดการถือ
หนวยลงทุน เวนแตเปนกรณีท่ีไดรับยกเวน ท้ังนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย
หลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ 

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินท่ีไมอาจจายเปนเงินปนผลออกจากบัญชีและ
ทรัพยสินของกองทุนรวม และไมนําเงินดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม และจะ
สงเงินดังกลาวใหเปนรายไดของแผนดิน 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :   

หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของ
กองทุนรวมจะไมสามารถชําระหนี้ได บริษัทจัดการจะรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นท้ังท่ีเปนหลักประกัน
และมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการใน
การจัดการกองทุนรวมในกรณีท่ีผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้   

16.1 กรณีท่ีบริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย   

16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่อ
อยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันท่ีบริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรอง
เปนศูนยเปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้   

16.1.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิ
จากทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้ มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหนาย
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ทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนเปนสําคัญ เวนแตกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระ
หน้ีตกลงรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

ในระหวางท่ีบริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินน้ันได และในกรณีท่ีมีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจาย
จากเงินสํารอง รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดจากการบริหารทรัพยสินน้ัน 

16.1.3 เมื่อมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นในแตละครั้ง บริษัทจัดการ
จะเฉลี่ยเงินไดสุทธิจากทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุทธิ
นั้นภายใน 45 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีมีเงินไดสุทธิ และจะแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไป
ยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการไดเฉลี่ย
เงินคืน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเปนอยางอื่น   

16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฎวากองทุนรวม
ไดรับชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความใน
ขอ 16.1.3 โดยอนุโลม   

16.2 กรณีท่ีบริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย   

16.2.1 กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นท่ีมิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนโดยมติเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด หรือไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดย
ผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะน้ันการรับชําระหนี้ดวย
ทรัพยสินดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิ
เรียกรองนั้น   

ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินท่ีกองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการ
คาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้   

16.2.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพยสินน้ันเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาวดังนี้   

(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่ง
ทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมก็ได   

(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทท่ีกองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนาย
ทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน
สําคัญ และในระหวางท่ีบริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาว บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว   

ในกรณีท่ีมีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม   

16.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้
ไดบริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการใหผูถือหนวยทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ 
วันท่ีมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ไดเปนผูมี
สิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นท่ีไดจากการรบัชําระหนี้ก็ได   
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ท้ังนี้ ในการดําเนินการดังกลาว บริษัทไมตองนําตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้นมารวมคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม   

เง่ือนไขเพิ่มเติม :   

ในการเฉลี่ยเงินคืนแตละครั้งตามขอ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวาเงินไดสุทธิจาก
ทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้ไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวย
ลงทุนจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได ท้ังนี้ หากไดมีการจําหนายทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหน้ีจน
ครบถวนแลวและปรากฏวาเงินไดสุทธินั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนํา
เงินไดสุทธิดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมก็ได   

การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวย
ลงทุนท่ีปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ เวลาท่ีกําหนด เทาน้ัน   

17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน :   

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาท่ีจัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑท่ีออกตามมาตรา 
125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  

ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิ
หรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากได
กระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการ
ตามอํานาจหนาท่ีแลว  
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานํา
หนวยลงทุน ในกรณีดังนี้ 
(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือ หนวยลงทุนในกองทุนรวมและ
หนาท่ีของบริษัทจัดการ 
(ข) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมท่ีเสนอขายตอผูลงทุนท่ีมิใชรายยอย และการโอนหนวย
ลงทุนจะทําใหผูถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามท่ี
กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุนระยะ
ยาว 

18. ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน : 

ขอจํากัดการถือหนวยลงทุนท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือไดในแตละกองทุนรวมตองไมเกิน
หน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม เวนแตบุคคลหรือกลุม
บุคคลที่ไดรับการยกเวนหรือเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกํากับ 
ตลาดทุนกําหนด 

ท้ังนี้ โดยมีเง่ือนไขเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหนวยลงทุนกรณีท่ีถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 
ดังนี้ 

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหนวย
ลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

(2)  การจํากัดสิทธิรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนซึ่งมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

(ก)  บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดท่ีถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนจะถูกจํากัด    
สิทธิรับเงินปนผลในสวนท่ีถือเกินน้ัน เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 
1.  การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนมิไดเกิดจากการไดหนวยลงทุนมาเพิ่มเติม 
2.  การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนเปนกรณีขอยกเวนขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
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(ข)  บริษัทจัดการจะยกเงินปนผลสวนท่ีถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ใหเปนรายไดของแผนดิน  
(ค)  ในระหวางการดําเนินการเพื่อยกเงินปนผลใหเปนรายไดของแผนดินบริษัทจัดการจะจัดทําบัญชี
และแยกเงินปนผลสวนดังกลาวออกจากทรัพยสินอื่นของกองทุนรวม โดยไมนํามารวมคํานวณเปน
มูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม 

(3) ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน บริษัท
จัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนท่ีเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด
ของกองทุนรวม และในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุนหากเปนการขอมติรายชนิดหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนท่ีเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น เวน
แตชนิดหนวยลงทุนน้ันมีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุมเดียวเปนผูถือหนวย
ลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวเต็มตามจํานวนท่ีถืออยู 

บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกินหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม ยกเวนในกรณีเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน วาดวยเรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัท
จัดการ  

19. หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน :   

การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนท่ีไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือ
วาผูถือหนวยลงทุนท้ังปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผลผูกพันตามมติ  

มติของผูถือหนวยลงทุนท่ีใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมาย ให
ถือวามตินั้นเสียไป  

ในกรณีท่ีเปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมนีัยสําคัญ 
ตองไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น เวนแตกรณีท่ีกองทุน
รวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุนตองเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้
ดวย 

(1) ในกรณีท่ีเปนการขอมติท่ีมีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอ
ผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนท่ีถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินกึ่ง
หนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 

(2) ในกรณีท่ีเปนการขอมติท่ีมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ใหไดรับมติ 
ผูถือหนวยลงทุนท่ีถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 

(3) ในกรณีท่ีเปนการขอมติท่ีมีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุน
ชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น  

20. วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน :   

การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหน่ึงของขอผูกพันท่ีเปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอผูกพัน และมี
สาระสําคัญท่ีเปนไปตามและไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 ตลอดจนหลักเกณฑท่ีออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือวาขอผูกพันสวนท่ีแกไข
เพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา  

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญตองไดรับมติ
โดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ท้ังนี้ เรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 
ใหรวมถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน และเรื่องที่
ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ  

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแล
ผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน  
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(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไข
เพิ่มเติมโดยไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนหรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ  

(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันน้ันเหมาะสม มีความจําเปนหรือ
สมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ  

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี)  

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ท่ีทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุน
รวมเพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมท้ังจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันพรอมทั้ง
เหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุนพรอมกับการสงรายงานประจําปของกองทุนรวม (เฉพาะกรณี
ของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป)  

21. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :   

21.1. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี   

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :   

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุน
รวม และการฝาฝนหรือการไมปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชักชา โดยในกรณีท่ีเกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการ
กองทุนรวมและผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมใหนําขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ 

22. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  

22.1.1. หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้  

(1) มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายไดแลวท้ังหมด โดยคํานวณตามมูลคาท่ีตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือ
นอยกวา 50 ลานบาทในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนเปดนั้น  

(2) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 ราย ในวันทําการใด  

(3) เมื่อมีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหน่ึงเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนาย
ไดแลวท้ังหมด แตไมรวมถึงกรณีท่ีเปนการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวม
หนวยลงทุน กองทุนรวมฟดเดอร กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทีเอฟ 

(4) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาหาวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิด
เปนจํานวนเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด แตไมรวมถึงกรณีท่ีเปน
การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหนวยลงทุน กองทุนรวมฟดเดอร กองทุน
รวมดัชนี และกองทุนรวมอีทีเอฟ 

22.1.2. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีท่ีบริษัทจัดการ
กระทําการ หรืองดเวนกระทําการ จนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาท่ีของตน  

22.1.3. เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
หนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการจัดการ 
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22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเลิกโครงการ หรือดําเนินการอื่นใด ในกรณีท่ีมูลคาหนวย
ลงทุนท่ีจําหนายไดครั้งแรกของกองทุนไมเพียงพอตอการบริหารจัดการลงทุน โดยเปนไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน 

22.1.5. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู
ลงทุนท่ัวไป หากปรากฏวา  

(1) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงเกินกวาหน่ึงใน
สามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวมนั้น เวนแตเขาขอยกเวนตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(2) ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุน
โดยรูเห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุน
ของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดท่ีประสงคจะถือหนวยลงทุนเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวย
ลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป  

(3)  มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัท
จัดการที่ขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําส่ัง
ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว 

(4)  มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไปตามที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสงหรือแจกจายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หนวยลงทุน 

(5)  บริษัทจัดการกองทุนรวมไมปฏิบัติหรือไมสามารถดําเนินการตามคําส่ังของสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับ
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ 

22.1.6. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีท่ี
มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการ
ลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือเพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสิน
หรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดดําเนินการแจงใหบริษัท
จัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวของทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณี
ท่ีไมมีการชี้แจง หรือชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปนการจัดตั้ง
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไปอยางแทจริง และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมทําการแกไข หรือดําเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังได หรือดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุน
รวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไปอยางแทจริง  

22.1.7. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําส่ังเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสํานักงานมี
คําส่ังเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ 
เง่ือนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน 

22.1.8 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผอนผันเหตุของการส้ินสุดลง
ของการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหรือดําเนินการตามขอ 5.5 “การคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุน” ได 

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม :  

22.2.1 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิกดวยเหตุตามขอ 22.1.1 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  

(1) ยุติการรับคําส่ังซื้อและคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันทําการ ท่ีปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1  
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(2) แจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีชื่อในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณียลงทะเบียน 
รวมท้ังแจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบดวย ท้ังนี้ภายใน 
3 วันทําการนับแตวันทําการที่ปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1 หรือวิธีอื่นใดท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนดเพิ่มเติม  

(3) จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีเหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาว ภายใน 5 วันทําการ นับแตวัน
ถัดจากวันทําการที่ปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาท่ีสามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืน
หนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ  

(4) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินท่ีรวบรวมไดตามขอ 22.2.1.(3) ใหผูถือหนวย
ลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแตวันทําการท่ีปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1 และเมื่อไดดําเนินการชําระคา
ขายคืนหนวยลงทุนแลว จะถือวาเปนการเลิกกองทุนเปดนั้น  

เมื่อบริษัทจัดการดําเนินการตามขอ 22.2.1 (1) ถึงขอ 22.2.1 (4) แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
คงเหลืออยูจากการดําเนินการตามขอ 22.2.1 (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.วาดวย หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม  

22.2.2 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิก เพราะเหตุอื่นท่ีทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมลวงหนา 
หรือเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการ  

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  

(1) แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจงใหตลาด
หลักทรัพยทราบในกรณีท่ีหนวยลงทุนกองทุนรวมน้ันเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ท้ังนี้ 
กอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ  

(2) ดําเนินการดวยวิธีการใดๆเพื่อใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนท่ัวไปทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิก
กองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ เชน ประกาศในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถิ่น แจงเปน
หนังสือทางไปรษณีย หรือวิธีอื่นใดท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม เปนตน และ  

(3) จําหนายทรัพยสินของกองทุนรวม เพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินท่ีมีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จส้ินกอนวัน
เลิกกองทุนรวม  

23. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :   

บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงตั้งผูชําระบัญชีท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให
ความเห็นชอบ เพื่อทําหนาท่ีรวบรวมและแจกจายทรัพยสินท่ีคงเหลือจากการชําระหนี้สินของกองทุนรวม
แลวใหแกผูถือหนวยลงทุน รวมท้ังทําการอยางอื่นตามแตจําเปนเพื่อชําระบัญชีกองทุนใหเสร็จส้ิน ท้ังนี้ 
ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

สําหรับคาใชจาย และเงินคาตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจายจากทรัพยสินของ
กองทุนรวม และผูชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิ
เทาท่ีคงเหลืออยูตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนท่ีผูถือหนวยถืออยูตามหลักฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ   

เมื่อไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลวหากปรากฏวายังมีทรัพยสินคงคาง
อยูใหผูชําระบัญชีจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวย
ลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหน่ึงของขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม   
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