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หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

กองทุนเปดิไทยพาณิชย์ มัลต ิอินคัมพลัส  
SCB MULTI INCOME PLUS FUND (SCBMPLUS) 

 

▪ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส เป็นกองทุนท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า 
ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมติั ชนิดจ่ายเงินปันผล ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์สงูสุดของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนท้ัง 3 ชนิด
ก่อนการลงทุน  

▪ มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด อาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน
สำหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

▪ การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน มิได้ทำให้ความรับผิดของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดหน่วยลงทุน 
ทรัพย์สินท้ังหมดของกองทุนรวมยังคงอยูภ่ายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน 

▪ กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ใน
แต่ละขณะ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
การเงิน การคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปล่ียน ผู้ลงทุนจึงอาจได้รับผลกระทบจากสกุลเงินท่ีลงทุน โดยอาจขาดทุน
หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปล่ียนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกได้ และการทำธุรกรรมป้องกันความเส่ียงอาจมีต้นทุน 
ซ่ึงทำให้ผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น 

▪ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) 

และอาจลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอื่น 
จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนท่ัวไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวม
เมื่อมีความเข้าใจในความเส่ียงของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึง
ประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง 

▪ กองทุนอาจนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง มาตรการทางการเงินในภาวะที่เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติ รวมถึงข้อจำกัดต่างๆ  
ในประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน ทำให้มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรืออาจจะทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับ
เข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้ลงทนุไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

▪ ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ตามทีม่ีคำส่ังไว้ 

▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัย
ให้สอบถามผูติ้ดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ 

▪ ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีความเส่ียง ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินลงทุนคืน
มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินท่ีได้ลงทุนไป ท้ังน้ี ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน  
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สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีท่ี 7 สิ้นสุดวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2566 

 

รายละเอียดกองทุนรวม 

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส 

 SCB MULTI INCOME PLUS FUND (SCBMPLUS) 

อายุโครงการ   : ไม่กำหนดอายุโครงการ  

วันท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ัง/จัดการกองทุนรวม     : วันท่ี 29 กันยายน 2559 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน : วันท่ี 31 มกราคม 2560 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทของกองทุน 

▪ กองทุนรวมผสม 

นโยบายการลงทุนของกองทุน 

▪ กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนท้ังในและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหน้ี และ/หรือตราสาร
กึ่งหน้ีกึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วย

▪ บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (absolute correlation 

coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเส่ียง หากสินค้าหรือตัวแปรท่ีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินท่ี
ต้องการลดความเส่ียงเคล่ือนไหวในทิศทางท่ีไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีตซ่ึงอาจส่งผลให้การเข้าทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าไม่
สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

▪ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (“กองทุน”) การเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนหรือการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัท
จัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับลงทะเบียนการ
โอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมี
ถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา 

▪ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าท่ีเกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account 

Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่
บริษัทจัดการท่ีจะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศน้ัน 
ซ่ึงรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการ
อื่นใดเท่าท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือขอ้ตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ 
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ลงทุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ 
โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ต้ังแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่ง
สัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 

นอกจากน้ีกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient portfolio management) ท้ังน้ี เพื่อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน 
และอาจลงทุนลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อบริหารความเส่ียง อีกท้ัง อาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารท่ีมี
ลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือต่ำกว่าท่ีสามารถลงทุน
ได้ (Non-investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์
ของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือ
ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

ท้ังน้ี ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปล่ียน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซ่ึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน 

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซ่ึงอยูภ่ายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกิน
รอ้ยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีท่ีกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของกองทุนปลายทาง โดย
การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ท้ังน้ี  กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle 

investment) และกองทุนปลายทางจะไม่ลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน (cascade investment) เกินกว่า 
1 ทอด  

การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน : ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุน
ปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื่อขอมติได้เนื่องจากติดข้อจํากัดห้ามมิให้กองทุนต้น
ทางลงมติให้กองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้หากได้รับ
มติเกินก่ึงหน่ึงของผู้ถือหน่วยของกองทุนปลายทางในส่วนท่ีเหลือ 

ท้ังน้ี ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา
ดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ  

1. 30 วันนับแต่วันท่ีจดทะเบียน  

2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม  

3. ช่วงระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำส่ังขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือมี
การโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ท้ังนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ 

นโยบายการกู้ยืม  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม  หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ี
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
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ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 5.00% 

2.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ 

ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย สัดส่วน 30.00% 

3.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
กสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 20.00% 

4.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) 

สัดส่วน 10.00% 

5.ดั ช นี  Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD สั ด ส่ วน  20.00% โดยใน ส่ วน ท่ี มี การล งทุ น ใน
ต่างประเทศ กองทุนจะใช้เกณฑ์มาตรฐานหรือตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานของกองทุนตามสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง ปรับด้วย
ต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับ
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)  

6.ดัช นี  Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Total Return Index EUR สัด ส่ วน  15.00% โดยใน ส่วน ท่ีมี การล งทุนใน
ต่างประเทศ กองทุนจะใช้เกณฑ์มาตรฐานหรือตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานของกองทุนตามสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง ปรับด้วย
ต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับ
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%) 

หมายเหตุ: 

เนื่องจากกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส เป็นกองทุนรวมผสม และอาจลงทุนในต่างประเทศ ซ่ึงกองทุนจะปรับสัดส่วนการ
ลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมตามช่วงระยะเวลาการลงทุน โดยกองทุนจะใช้ตัวช้ีวัด (Benchmark) ดังนี้  

(1) กรณี ลงทุนเฉพาะในประเทศ  

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 5%  

2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ 

ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย สัดส่วน 50% 

3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 35%  

4. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) 

สัดส่วน 10% 

(2) กรณี มีการลงทุนในต่างประเทศ  

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 5%  

2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ 

ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย สัดส่วน 30% 
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3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 20%  

4. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) 

สัดส่วน 10% 

5. ดัชนี Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD สัดส่วน 20% 

6. ดัชนี Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Total Return Index EUR สัดส่วน 15% 

โดยในส่วนท่ีมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะใช้เกณฑ์มาตรฐานหรือตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานของกองทุนตามสกุลเงินตรา
ต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีลงทุน 
(ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%)  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะใช้ตัวช้ีวัดตามข้อ (2) ในการวัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกของกองทุน หากในอนาคตกองทุนมีแผนการท่ีจะลงทุน
ในต่างประเทศน้อยกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้ตัวช้ีวัดตามข้อ (1) ในการวัดผลการ
ดำเนินงานของกองทุนและจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตัวช้ีวัดในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซ่ึงอยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนท่ีกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปล่ียนตัวช้ี วัด 
คำอธิบายเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และเหตุผลในการเปล่ียนตัวช้ีวัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตัวช้ีวัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/
หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การ
เปล่ียนแปลงตัวช้ีวัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผู้ออกตัวดัชนีของตัวช้ีวัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัต ราดังกล่าวอีกต่อไป โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน
เวลาท่ีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้ 

ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 

▪ ผู้ลงทุนมีโอกาสท่ีจะได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึ้น จากดอกเบี้ยหรือส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ท่ีกองทุนเข้า
ลงทุน รวมถึงโอกาสสร้างผลตอบแทนจากแนวโน้มเงินบาทอ่อนค่าเทียบกับเงินสกุลต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน  

ระดับความเสี่ยงของกองทุน 

 

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหน้ี และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV 
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ลักษณะท่ีสำคัญของกองทุนรวม 

Q: กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่ชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

A: กองทุนน้ีเป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนท่ัวไปและมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังนี้ 
 กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่ 

1) ชนิดสะสมมูลค่า (SCBMPLUSA) : (เปิดให้บริการ) 
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total return) 

2) ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ (SCBMPLUSR) : (ยังไม่เปิดให้บริการ) 
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

3) ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBMPLUSD) : (ยังไม่เปิดให้บริการ) 
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล  

ท้ังน้ี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลและชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการ
ดังกล่าวจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงชนิดหน่วยลงทุนข้างต้นในภายหลังได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อน
การเปล่ียนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

ท้ังนี้ กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังน้ัน มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซ่ึงผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการลงทุนจะถื อเป็น
ประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุนได้ท่ี www.scbam.com 

Q: กองทุนรวมน้ีมีจำนวนเงินทุนโครงการล่าสุดเท่าใด 

A: 100,000 ล้านบาท  
Q: กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสำหรบัเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุน ในระยะเวลาเท่าใด 

A: เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ียอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง ผลตอบแทนท่ีกองทุนจะได้รับ ส่วนใหญ่
จะมาจากกำไรจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ เงินปันผล (ถ้ามี) และ/หรือดอกเบี้ยรับ รวมถึงผลตอบแทนจากแนวโน้มเงินบาท
อ่อนค่าเทียบกับเงินสกุลต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน 

Q: ปัจจัยใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

A:  ปัจจัยท่ีมีผลกระทบท่ีสำคัญ ได้แก่ 
• การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอาจมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน 

• การผิดนัดชำระหน้ีของผู้ออกตราสารในตราสารแห่งหน้ี 

• ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ตราสารทุนและสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีกองทุนลงทุนอยู่ 
• ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปล่ียนแปลง  ซ่ึงอาจทำให้เงิน

ต้นและผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนตามไปด้วย  

http://www.scbam.com/
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Q: กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

A:  กองทุนรวมนี้ไม่มีการประกันเงินลงทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น 

Q: กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 

A: วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชี : เดือนพฤศจิกายน 

Q: ท่านสามารถซื้อกองทุนน้ีควบกับกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Link) ได้หรือไม่ 

A: ในช่วงแรกบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ ท้ังน้ี หากบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการ
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

Q: การลงทุนในรูปแบบการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Link) คืออะไร 

A: การลงทุนในรูปแบบการซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต คือ การท่ีผู้ลงทุนขอทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และ
บริษัทประกันชีวิตจะนำเงินค่าเบี้ยประกันส่วนหน่ึงหรือท้ังหมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามท่ีผู้ลงทุนเลือกจากรายช่ือกองทุนรวมท่ี
บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตท่ีจะนำไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็นเท่าใดขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในกรมธรรม์ ท้ังน้ี เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตท่ีนำไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
ตลอดเวลาตามผลประกอบการของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนเลือกไว้ 

Q:   กองทุนรวมกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงหรือลงทุนใน
ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงไว้อย่างไร 

 A:   กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมไิด้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงโดยจำกัด net exposure ท่ีเกิดจากการ
ลงทุนใน derivatives ไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
แฝงในอัตราส่วนไมเ่กนิตามท่ีประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

Q:   ผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสุดจากการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงหรือตราสาร
ท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงต่อเงินลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างไร 

A:    การลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเส่ียงหรือตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงหาก
ราคา หลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก การขาดทุนจะไมเ่กินมลูค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุนโดยคล้ายคลึงกับการลงทุนใน
หลักทรัพย์จริง 
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กราฟแสดงผลตอบแทนย้อนหลังภายในระยะเวลา 5 ปีของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 

 

หมายเหตุ : 1) ที่มา Bloomberg ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจกิายน 2560 – 30 พฤศจิกายน 2565 

2) ผลตอบแทนในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง
ผลตอบแทนในอนาคต 

กราฟแสดงผลตอบแทนย้อนหลังภายในระยะเวลา 5 ปีของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือ 

อยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (BBB) ท่ีมีอายุคงท่ี 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  
(1-year Total Return of Thai BMA Corporate Zero Rate Return Index – BBB+) 

 

หมายเหตุ : 1) ที่มา Bloomberg ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 – 30 พฤศจิกายน 2565 

2) ผลตอบแทนในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง
ผลตอบแทนในอนาคต 
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กราฟแสดงผลตอบแทนย้อนหลังภายในระยะเวลา 5 ปีของดัชนีกองทุน REITs (SETPREIT) 

 

หมายเหตุ : 1) ที่มา Bloomberg ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 – 30 พฤศจิกายน 2565 

2) ผลตอบแทนในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็นสิ่งยืนยันถึง
ผลตอบแทนในอนาคต 

กราฟแสดงผลตอบแทนย้อนหลังภายในระยะเวลา 5 ปีของดัชนี Barclay global aggregate bond Index TR Hdg USD 

 

หมายเหตุ :  1) ที่มา Bloomberg ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 – 30 พฤศจิกายน 2565 

2) ผลตอบแทนในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทน
ในอนาคต 
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กราฟแสดงผลตอบแทนย้อนหลังภายในระยะเวลา 5 ปีของดัชนี Dow Jones Brookfield Global Infrastructure TR EUR 

 

หมายเหตุ :  1) ที่มา Bloomberg ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 – 30 พฤศจิกายน 2565 

2) ผลตอบแทนในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง
ผลตอบแทนในอนาคต 

ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน 

Q: กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร 

A: การเสนอขายหน่วยลงทุน 

ผู้ลงทุนสามารถส่ังซ้ือหน่วยลงทุนได้ “ทุกวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน*” ต้ังแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
โดยมีมูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซ้ือครั้งแรก และมูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซ้ือครั้งถัดไป ดังนี้  
มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซ้ือครั้งแรก 

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. SCBMPLUSA 1,000.00 บาท 

2. SCBMPLUSR 1,000.00 บาท 

3. SCBMPLUSD 1,000.00 บาท 

มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซ้ือครั้งถัดไป 

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. SCBMPLUSA 1,000.00 บาท 

2. SCBMPLUSR 1,000.00 บาท 

3. SCBMPLUSD 1,000.00 บาท 

คำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้ โดยนำจำนวนเงินท่ีส่ังซ้ือหน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใช้จ่ายในการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)) ยกตัวอย่าง เช่น หากผู้
ลงทุนส่ังซ้ือหน่วยลงทุนในช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และค่าธรรมเนียมสำหรับการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนสำหรับช่วงการเสนอ
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ขายครั้งแรก เท่ากับร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเท่ากับ 10.0535 
บาทต่อหน่วย  โดยหากผู้ลงทุนส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเท่ากับ 5,000 บาท ในช่วงการเสนอขายครั้งแรกดังกล่าว ผู้ลงทุนจะได้รับจำนวน
หน่วยลงทุนเท่ากับ 497.3392 หน่วย (5,000/10.0535)  
ผู้ลงทุนสามารถส่ังซ้ือหน่วยลงทุนได้ท่ี : 
▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานสาขาทุกแห่ง เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. 
▪ บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com และทางแอพพลิเคช่ัน  

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

15.30 น. 

▪ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทจัดการ ซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนรายอ่ืนเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

ท้ังน้ี วิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ ท่ีบริษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนกำหนด 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงช่องทางการให้บริการข้างต้นในภายหลังได้ โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ ซ่ึง
การดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

 (ท้ังน้ี *วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนข้างต้น หมายถึง วันท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทำ
การของต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน และ/หรือวันทำการของกองทุนต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน และ/หรือประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ลงทุน หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับรายการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับส่งคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน จนกว่าจะมี
ประกาศแจ้งเปล่ียนแปลง 

การจัดสรรหน่วยลงทุน  

ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามท่ีส่ังซ้ือหลังจากท่ีบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจำนวน
แล้ว  

ในกรณีท่ีการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนน้ันมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ัง
โครงการจัดการกองทุนรวมจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ "ส่ังซ้ือก่อน ได้
ก่อน" ในกรณีท่ีส่ังซ้ือพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการท่ีจะจัดสรรให้กับราย
ใดรายหน่ึงได้ ท้ังนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือช่ือเสียง ความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือท้ังหมดได้ 
โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 

 

http://www.scbeasy.com/
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การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 

ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และช่องทางที่ธนาคารกำหนด  
 ชำระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม  

“ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพ่ือกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด” 

 กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอ่ืนท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

 นำเช็คหรือเงินสดเข้า “บัญชีซ้ือกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกดั” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปน้ี 

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

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

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

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

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

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

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

ธนาคารซิต้ีแบงก์ ประเทศไทย  080-0-35101-4 

ธนาคารออมสิน 000-0-43238-5 

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

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 10-0000227-0 

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

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

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรช่ัน จำกัด 014-7-67600-1 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 80-0026905-7 

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดท่ีนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม 

ข้อสงวนสิทธิ 

▪ กรณีผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาน้ัน ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้หรือผู้ลงทุนต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 
คน ก็สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้แต่สำหรับกรณีผู้ลงทุนท่ีเป็นนิติบุคคลน้ันผู้ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ 
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้บริการบัญชีร่วมเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าและชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติเท่าน้ัน สำหรับการ
เปิดให้บริการบัญชีร่วมแก่หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลน้ัน หากบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิก เปล่ียนแปลงการให้บริการบัญชีร่วมสำหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุนได้ภายหลัง โดย
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บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ซ่ึงจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แกผู้่ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่
เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต 

▪ ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีได้ชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ 
เว้นแต่บริษทัจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ท้ังน้ี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงวิธีการรับชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั้งแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในวันดังกล่าวโดยการรับชำระเป็นเงินสด และ/หรือ
เงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่าน้ัน ท้ังนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

▪ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่
เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ี
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมี
ถิน่ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการส่ังซ้ือดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อช่ือเสียงของ
บริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวันและเวลาทำรายการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนได้ กรณีเปล่ียนแปลงเวลาทำรายการอาจ
เป็นระยะเวลาท่ีมากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาท่ีระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน แต่ท้ังน้ีจะไม่น้อยกว่าเวลา 12.00 น. โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนท่ัวไปทราบถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าว
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการ
เปล่ียนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) อีกท้ังแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปล่ียนแปลง ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวบริษัท
จัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคำส่ังซ้ือหน่วยลงทุนช่ัวคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามท่ี บริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังน้ี
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำส่ังซ้ือหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

วิธีการรับซื้อคืน 

กรณีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) 

(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยถือว่าบริษัทจัดการ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ส่ังขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว ท้ังนี้ การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละรายลดลง 
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(2) การพิจารณาจำนวนเงินและจ่ายเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซ่ึงบริษัท
จัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากผลตอบแทนและ/หรือมูลค่าของตราสารท่ีลงทุนและ/หรือกองทุนท่ี
กองทุนไปลงทุนและ/หรือจากกำไรสุทธิและ/หรือกำไรสะสมของกองทุน 

(3) บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นโดยนำเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทย
พาณิชย์ตราสารหน้ีระยะส้ัน (SCBSFF) หรือ กองทุนรวมตราสารหน้ี/กองทุนรวมตลาดเงินท่ีบริษัทจัดการกำหนด  หรือ
กองทุนรวมอื่นตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  โดยกองทุนท่ีรองรับจะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีรายช่ือตามหลักฐานท่ี
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

(5) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำส่ังขายคืน/สับเปล่ียนออกหน่วยลงทุนในวันทำรายการรับซ้ือคืนอัตโนมัติ จนทำให้หน่วยลงทุนท่ี 
เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการทำรายการรับซ้ือคืนอัตโนมัติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะทำรายการรับซ้ือคืนอัตโนมัติหน่วยลงทุน
คงเหลือท้ังหมด โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมด่ำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงหรือ
หลายอย่างดังน้ี 

(ก) กรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนถูกคำส่ังยึดหรืออายัดหน่วยลงทุนโดยผู้ท่ีมีอำนาจตามกฎหมาย บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ท้ังนี้เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนท่ีถูกคำส่ังยึดหรืออายัดดังกล่าวเท่าน้ัน 

(ข) กรณีท่ีหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนติดภาระจำนำอยู่ บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
ท้ังนี้เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนท่ีติดภาระจำนำดังกล่าวเท่าน้ัน 

(ค) กรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งนั้นๆ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกความเห็นชอบให้ส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นได้ เว้นแต่บริษัทจัดการเห็นว่า
เหมาะสมและอนุญาตเปน็กรณีพิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย 

ในกรณีวันท่ีกำหนดรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ันตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือตรงกับวันหยุดของประเทศท่ีกองทุน
ลงทุน (กรณีท่ีมีการลงทุนในต่างประเทศ) หรือเป็นวันท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำส่ังให้บริษัทจัดการหยุดรับคำส่ังซ้ือ
หรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป 
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กรณีรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 

บริษัทจัดการกำหนดให้วันท่ี 20 ของทุกเดือนเป็นวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำส่ังขายคืน
หน่วยลงทุนล่วงหน้า 5 วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนก่อนวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท้ังน้ี ในกรณีท่ีวันทำการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนใดตรงกับวันหยุดของวันทำการของบริษัทจัดการ หรือวันหยุดทำการของประเทศท่ีกองทุนลงทุน หรือวันหยุดทำการของ
ประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) ให้เล่ือนวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ันไปเป็นวันทำการถัดไป ต้ังแต่เวลา
เปิดทำการจนถึงเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืน โดยมีมูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน และ
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ดังน้ี  
มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน 

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. SCBMPLUSA 1,000.00 บาท 

2. SCBMPLUSR 1,000.00 บาท 

3. SCBMPLUSD 1,000.00 บาท 

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. SCBMPLUSA 1,000.00 บาท 

2. SCBMPLUSR 1,000.00 บาท 

3. SCBMPLUSD 1,000.00 บาท 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะชำระเงินคืนให้ผู้ลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร ตามเลขท่ีบัญชีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้ง
ไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือจัดส่งเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

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

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

15.30 น. 

▪ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทจัดการ ซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนรายอ่ืนเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง 

ท้ังนี้ วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ท่ีบรษิัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนกำหนด 

สำหรับการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการท่ีปรากฏอยู่กับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการท่ีสมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขาย
คืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้ หากได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น ยกเว้นกรณี
ท่ีพิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดท่ีเกิดจากระบบงานท่ีให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวน

http://www.scbeasy.com/
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ข้อผิดพลาดและแก้ไขให้เสร็จส้ินภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้ 

การกำหนดเวลา และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

การทำรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทำรายการซ้ือขายหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็น
รายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด ในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ี
คำนวณได้ ณ ส้ินวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

การทำรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำรายการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกำหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจาก
ช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำการท่ีบริษัทจัดการไม่ได้ กำหนดให้เป็นวันทำ
รายการซ้ือขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป ในราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ ส้ินวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไปน้ัน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวันและเวลาทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ แต่จะไม่น้อยกว่าเวลา 12.00 น. ซ่ึง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนท่ัวไปทราบถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าก่อนการเปล่ียนแปลง โดยจะ
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซ่ึงการดำเนินการ
ดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปล่ียนแปลงวิธีการหรือเง่ือนไขการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและ/หรือความถี่ในการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปล่ียนแปลง ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

Q: กรณีใดท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

A: บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  

(ก)  ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบส่ังซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์ม
แสดงตนของผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ 
ซ่ึงมรีายละเอยีดตามทีบ่ริษัทจัดการกำหนด  

(ข)  บริษัทจัดการเห็นว่าการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเล่ียง
กฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ  

(ค)  บริษัทจัดการเห็นว่า การส่ังซ้ือหน่วยลงทนุดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนรายอ่ืน 
หรือความน่าเช่ือถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือช่ือเสียงของบริษัทจัดการ  

(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปแต่
ไม่เกนิ  4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต 
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(จ) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (“กองทุน”)  การเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนหรือการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะรับหรือปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่
บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่สับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่น
ท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรม
ในสหรัฐอเมริกา 

(ฉ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการส่ังซ้ือดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเส่ียงทางกฏหมายหรือต่อช่ือเสียง
ของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

Q: กองทุนรวมน้ีมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ ซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรอืขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 

A: การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะเล่ือนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีท่ีกำหนดไว้ ซ่ึงต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุใดเหตุหน่ึงดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล  

(ข) มีเหตุท่ีทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าต้ังแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราต้ังแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาท่ีถูกต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

ท้ังน้ี การเล่ือนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามท่ีระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ท่ี
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง 

- กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม ดังน้ี 

เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing 

pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing   

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 



 

                                                                                         18                  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส : SCBMPLUS                         

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก ่

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซ้ือขายทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซ่ึงบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง
เท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดย
พิจารณาปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซ้ือขายทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซ่ึงบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง
เท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

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

สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

4. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืน
เท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น  
การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ท่ีแตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซ้ือขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซ้ือขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ท่ีบริษัทจัดการ
กำหนด โดยท่ีมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน  (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนออก (switch out) ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการ
พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการน้ัน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ท่ีเก็บจริง ได้ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรับเพิ่ม
ไม่เกนิอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้
เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการน้ัน ท้ังนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการดำเนินการใด 
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ๆ ท่ีได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็ค
ค่าซ้ือหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คท่ี
เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด 
การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซ่ึงจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอ่ืนกำหนด 

- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด 
ซ่ึงจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอื่น ท้ังนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ 
1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซ้ือขายทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซ่ึงบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง
เท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด ซ่ึงบริษัท
จัดการจะคำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซ้ือขายทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซ่ึงบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง
เท่าท่ีสามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความ
เสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

4. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืน
เท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น 

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี 
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2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซ้ือขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยท่ี
มูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 
(switch out) ท้ังน้ี รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปน้ี 

(1) มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 

(2) มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 

ซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน 

4. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs น้ี ADLs ท่ีเรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือน้ีมีวัตถุประสงค์
เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยท่ียังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือน้ีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการ
พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้
เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน ท้ังน้ีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการดำเนินการใด ๆ ท่ีได้ดำเนินการ
หรือตัดสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนท้ังหมด
หรือบางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับ
การจัดสรรหน่วยลงทุน 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ท่ีทำรายการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหน่ึงท่ีเกิน ADLs threshold ท่ีบริษัทกำหนดไว้ 
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิท่ีจะมี
ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายท่ีทำรายการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางท่ีบริษัทจัดการจะกำหนดได้ 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซ่ึงจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดท่ีระบุไว้ในโครงการ 
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องท างอื่นท่ี
บริษัทจัดการกำหนด 

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด 
การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซ่ึงจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริ ษัท
จัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอ่ืนกำหนด 

การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ 
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ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณท่ีบริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ เมื่อบริษัทจัดการ
กองทุนพิจารณาเห็นสมควร 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกำหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate 

จะใช้เฉพาะวันทำการซ้ือขายใดท่ี สัดส่วนของมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของ
กองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยท่ี มูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 
คำนวณจาก มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตามสัดส่วน (pro-rata 

basis) ของคำส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันท่ีใช้ Redemption Gate  

สำหรับคำส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนถัดไป รวมกับคำส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-

หลังของคำส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate 

จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานท่ีระบุไว้ในโครงการ 

5. บริษัทจัดการจะทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ 
วันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท้ังน้ี เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้ 

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า  
7. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate น้ี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่น
ได้ 

8. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืน
เท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น 

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. Redemption Gate ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี   
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ 
ดังต่อไปน้ี 

1) มีความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม 

4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ 
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5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ท่ีกำหนดไว้  
6) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซ้ือขายทรัพยส์ินท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า 
Redemption Gate ขั้นต่ำท่ีระบุในโครงการ ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้  
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปล งแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก 
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ท้ังน้ี ในกรณี ท่ีไม่
สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดท่ีค้างอยู่
ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถูกยกเลิกคำส่ังโดยไม่ชักช้า  
4. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการ
พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการน้ัน  
5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนท่ีรอการจัดสรรใหม่  อาจเกิดกรณีท่ี
มูลค่าหน่วยลงทุนลดต่ำลง จนทำให้เงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ในกองทุนต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงิน
ลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูกขายคืนออกมาด้วย 

6. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate อาจเกิด
กรณีดังนี้   
- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดต่ำลงกว่ามูลค่าขั้นต่ำการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนท่ีเสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางที่ถูก Redemption Gate อาจมีมูลค่าต่ำกว่า
มูลค่าขั้นต่ำการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง หรืออาจถูกเลื่อนไปจนส้ินสุดช่วงเวลา IPO ซ่ึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 

- ในกรณีท่ีเป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนท่ีจัดสรรใหม่อาจไม่สามารถสับเปล่ียนเข้ากองทุนปลายทาง
ได้ 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถสับเปล่ียนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการหรือนำเงินลงทุนดังกล่ าว
ชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนตามท่ีผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้   
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนส่วนท่ีเหลือได้ตามดุลยพินิจขอ งบริษัท
จัดการ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ
น้อยกว่าท่ีระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนได้ เพื่อรองรับการกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของบริษัทจัดการ 

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน: 1 วันทำการ 
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เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซ้ือขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำส่ังขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำส่ังซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำส่ังซ้ือหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้ 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 

(1) การกระทำท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่า
จะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทำท่ีเป็นการปฏิบัติตามคำส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

2.อยู่ในระหว่างดำเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอั น
เนื่องมาจาก การท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 

3.อยูใ่นระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงซ่ึงบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลวมีความเช่ือโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังตอไปน้ีและการเลิกกองทุนรวมจะเปน็ประโยชนตอผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิณ วันใดวันหน่ึงเกินกวา 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แลวท้ังหมด 

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในชวงระยะเวลา 5 วันทำการ ซ้ือขายหน่วยลงทุนใดติดตอกันคิดเป็นจำนวนเกินกวา 2 
ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แลวท้ังหมด ท้ังน้ีกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีกำหนดระยะเวลาการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
เป็นชวง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ใหพิจารณาจากเฉพาะในชวงระยะเวลาเดียวกัน ซ่ึง
กองทุนรวมเปิดใหรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเทาน้ัน 

ท้ังนี้บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามขอ 3 วรรคหน่ึง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเช่ือ 

โดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชนตอผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูเ่นื่องจากกองทุนรวมยัง 

คงมีทรัพยสินคงเหลือ ท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคลองอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจาก 

การขายคืนน้ัน 

การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทน. 
11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 
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การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน 

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำส่ังซ้ือหรือ คำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้
เป็นการช่ัวคราว ตามระยะเวลาท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ท้ังน้ี ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำส่ังซ้ือหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้  

Q: วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

A: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าและออกได้ ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัท
จัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น โดยผู้ถือหน่วยสามารถติดต่อท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ี
ได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ซ่ึงสามารถรับคำส่ังซ้ือหรือขายหน่วยลงทุน หรือเป็นผู้ทำหน้าท่ีในการเสนอขายและรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือช่องทางให้บริการ
อื่นใดท่ีบริษัทจัดการกำหนด ตามกำหนดการและช่องทางที่สอดคล้องกับการทำรายการส่ังซ้ือ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน 

ในกรณีท่ีเป็นการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) การลดจำนวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี) ท่ีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี) จะทำภายใน 4 วัน
ทำการถดัจากวันท่ีทำการซ้ือขายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจำนวนน้ันหรือวันท่ีคำนวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี 
ในกรณีท่ีเป็นการสับเปล่ียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) การลดจำนวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนต้นทางท่ีสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนปลายทางจะทำภายในวันทำการถัดจากวันท่ีทำการซ้ือขายหรือ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนจำนวนน้ัน 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปล่ียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้ หากบริษัท
จัดการเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทาง
เว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถเพิกถอนคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการได้ทำการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์
แล้ว เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ 

ราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

(ก) กรณีกองทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทำการซ้ือขายท่ีบริษัท
จัดการได้รับคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนแล้ว ซ่ึงเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
(ข) กรณีกองทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทำการซ้ือขายท่ีบริษัท
จัดการกำหนด ท้ังน้ี วันทำการซ้ือขายดังกล่าวจะเป็นวันทำการก่อนวันท่ีกองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง ซ่ึงเป็นราคาท่ีรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
ในกรณีท่ีเป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
(ก) กรณีกองทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทำการซ้ือขายท่ีบริษัท
จัดการได้รับคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนแล้ว ซ่ึงเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
(ข) กรณีกองทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทำการซ้ือขายท่ีบริษัท
จัดการกำหนด ท้ังน้ี วันทำการซ้ือขายดังกล่าวจะเป็นวันทำการก่อนวันท่ีกองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง ซ่ึงเป็นราคาท่ีรับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
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บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงวิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการตามท่ีระบุไว้ใน
รายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ 
สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ ซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 7 วันทำการก่อนการเปล่ียนแปลง
การให้บริการดังกล่าว ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับรายการคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN) ในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับส่งคำส่ัง
ขายคืนหน่วยลงทุน จนกว่าจะมีประกาศแจ้งเปล่ียนแปลง 

ข้อสงวนสิทธ ิ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธท่ีจะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่
เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต  
เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่
เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ี
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไมจ่ำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่น
ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสับเปล่ียนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเส่ียงทางกฎหมายหรือต่อ
ช่ือเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถงึประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนช่ัวคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

Q:  กองทุนรวมน้ีกำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร 

A:  1. สำหรับทุกชนิดหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปน้ี   
(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคำส่ังศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซ่ึงไม่รวมถึงกรณีท่ีผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาต้ังแต่ 2 คนขึ้น  
ไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกันและปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคำส่ังเป็นอย่างอื่น) 
(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอ่ืน ๆ  ท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้ 

ท้ังน้ี ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองท่ีสำนักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณี ท่ีผู้รับโอนยังไม่ได้
เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน และชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนท่ีระบุไว้ใน
รายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)   
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน พร้อม เอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับต้ังแต่วันท่ีนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน   
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ท้ังน้ี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อย
แล้ว 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดท้ังส้ิน และไม่มี
สิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน 

3. เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่
บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่
จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สิน
ของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวขัดกับ
หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืน หน่วย
ลงทุน ได้จากช่องทางใด 

A: บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ใน  Website ของบริษัทจัดการ : 

www.scbam.com หรืออื่นๆ (ถ้ามี) ทุกวันทำการ  

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

Q: กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

A:  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำ
รายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน  โดยในกรณีท่ีเป็นการส่ังซ้ือในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซ่ึงได้รับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับ
ภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) 
หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีท่ีไม่ระบุท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการ
กองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ส่วนในกรณีการทำรายการภายหลังช่วงเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียน
หน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  ซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบยืนยันการทำรายการดังกล่าว ใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขาย/รับซ้ือคืน/สับเปล่ียนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือใบเสร็จรับเงิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ใน
กรณีท่ีไม่ระบุท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการ
นับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน 

ท้ังนี ้เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจำกัดสิทธิในเรือ่งใด ภายใต้เงื่อนไข 

A: สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจัดการ:   
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนท่ีถืออยู่ 

http://www.scbam.com/
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Q: ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออก
เสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 

A: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติดประกาศ 
ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

Q: กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

A: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำส่งข้อรอ้งเรียนมาได้ท่ี 

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

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

• ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร.02-299 2186 

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดต้ังกองทุนรวม และการฝ่าฝืนหรือ
การไม่ปฏิบัติน้ันก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่
ชักช้า โดยในกรณีท่ีเกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่
การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

Q: การระบภุมูลิำเนาในประเทศไทย เพือ่การวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย? 

A:  ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงท่ีอยู่ของบริษัทจัดการ
เป็นภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย์ 

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม 

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

ท่ีได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ 
กองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการจำนวนท้ังหมด 482 กองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม เท่ากับ 892,106,455,366.76 บาท (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565) 

  รายช่ือคณะกรรมการจัดการ 

1. นายณรงค์ศักด์ิ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

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

5. นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์ Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน 

6. ดร.พูนศักด์ิ โล่สุนทร 

7. นางสาวมยุรา ถิ่นธนสาร 

Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning  
Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหน้ี 

8. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร 

9. นายวโรฤทธ์ิ จีระชน 

Executive Director กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ 

Executive Director กลุ่มวิเคราะห์การลงทุน 

10. นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว 

11. นางสาวอรวี อุดมพาณิชย์ 

Executive Director กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน 

Executive Director กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
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12. นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์ Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน 

13. นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์ Executive Director กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน 

14. นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล Executive Director กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

15. นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม Executive Director กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน 

16. นางสาวนภารัตน์ กาญจนสมวงศ์ 

17. นายปราโมทย์ เล้าสมบูรณ์  

Executive Director กลุ่มทรัพยากรบุคคล 

Executive Director กลุ่มบริหารความเส่ียง  

18. นางสาวอรอุมา ชีพเป็นสุข Executive Director กลุ่มกลยุทธ์และวางแผน 

   รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

1. นางกิตติยา โตธนะเกษม ประธานกรรมการบริษัท 

2. นางสาลินี วังตาล กรรมการ 

3. ดร.ยรรยง ไทยเจริญ 

4. นายชลิตติ เน่ืองจำนงค์ 

กรรมการ 

กรรมการ 

5. นายณรงค์ศักด์ิ ปลอดมีชัย กรรมการ 

6. นายปฏิภาณ เลิศประเสริฐศิริ กรรมการ 

Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  
A:    1. นายณรงค์ศักด์ิ ปลอดมีชัย 

2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส 

3. นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์ 

4. ดร.พูนศักด์ิ โล่สุนทร 

5. นางสาวมยุรา ถิ่นธนสาร 

6. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร 

7. นายวโรฤทธ์ิ จีระชน 

8. นางสาวจารุภัทร ทองลงยา 

9. นายณัฐดนัย ประทานพรทิพย์ 
10. นายสถิตย์พงษ์ จันทรจิรวงศ์ 

11. นายไพริชน์ นิตยานุภาพ 

12. นางสาวนภาพรรณ ลาภวรกิจชัย  
13. นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร 

14. นายวรุณ บุญรำลึกถนอม 

15. นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม 

16. นางวิไล ชยางคเสน 

17. นางสาวอิสรีย์ ภักดีไทย 

18. นายปิยะภัทร์ ภัทรภูวดล 

19. นางสาวศศิพิมพ์ สดแสงจันทร์ 
หมายเหตุ : 

* ข้อมูล ณ วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2565 
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Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

A: รายขื่อและข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทุน แสดงได้ดังนี้ 

กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหน้ี 

ลำดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 

1 นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทน จากการลงทนุใน
ตราสารหนี ้

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

-   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

-   คุณวุฒิพิเศษ CFA Level III 

 

- Executive Director กลุ่มจัดการ
ลงทุนตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย ์

- Director กลุ่มจดัการลงทุน 

ตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย ์

- Director ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนตราสาร
หนี้ บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้อำนวยการ สว่นลงทุน บมจ.ไทย
พาณิชย์ประกันชีวิต 

- นักวิเคราะห์ Investment Baking 
บริษัท Access Capotal (Thailand) 

2 นางสาวนภาพรรณ  ลาภวรกิจชัย บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทน จากการลงทุนใน
ตราสารหนี ้

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ สถาบันพัฒนบัณฑิต
บริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี การเงินการ
ธนาคาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I, 

Derivative License 

- Director ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนตราสาร
หนี้ บลจ.ไทยพาณิชย ์

- Associate Director ฝ่ายกลยุทธ์
ลงทุนตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย ์

-  Director ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนตราสารหนี้ 
 บลจ.ไทยพาณิชย์   

-  ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายบริหารกองทุน      

สำรองเลี้ยงชีพ                     
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

-  ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายบริหารกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ                         
บริษัท ไทยประกันชีวติ จำกัด   

-  นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บงล.ซิทก้า 
จำกัด (มหาชน) 

3 นางสาวธวุดารา อิศรางกูร ณ อยุธยา บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทน จากการลงทุนใน
ตราสารหนี ้

- ปริญญาโท MBA Finance 

Middle Tennessee State 

University 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

- คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager 

License 

 

- Associate Director ฝ่ายกลยุทธ์
ลงทุนตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย ์

-   ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน 
บลจ.ไทยพาณิชย์  

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ บลจ.ไทยพาณิชย์   

- ผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
ฝ่ายผลิตภัณฑ์การลงทุน      
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 
(มหาชน) 

- เจ้าหน้าที่การลงทุน Capital Market 

Department ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จำกัด (มหาชน) 

- Management Trainee        
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 
(มหาชน) 

4 คุณวัชรา สถิตพรอำนวย บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทน จากการลงทุนใน

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

-   ปริญญาโท การเงิน

-   Associate Director ฝ่ายกลยุทธ์
ลงทุนตราสารหนี ้

-  ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
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ลำดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 

ตราสารหนี ้ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 

- คุณวุฒิพิเศษ CFA level I 

สำนักงานประกนัสังคม 

-  นักวิเคราะห์หลักทรัพย์  
   บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 

- ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี ้
บลจ. แอทเซส พลัส จำกัด 

- นักวิเคราะห์ตราสารทุน 

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทนุ 

บลจ. ฟินันซ่า จำกัด 

5 นายพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์ บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารหนี ้

-   ปริญญาโท คณิตศาสตร์
การเงิน University of Leeds 

-   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

-   คุณวุฒิพิเศษ FRM 

- Associated Director กลุ่มจัดการ
ลงทุนตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้อำนวยการ ฝา่ยลงทุนตราสารหนี้ 
บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุน 

ตราสารหนี้ บลจ. ทหารไทย 

- ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
บลจ.แอสเซทพลัส 

- ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความ
เสี่ยง บลจ.ทหารไทย 

6 นายชานน อารยสมบูรณ ์ บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารหนี ้

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา
การเงิน  

Macquarie University 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

-  คุณวุฒิพิเศษ CFA Level II 

- Associate Director ฝ่ายกลยุทธ์
ลงทุนตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้จัดการฝา่ยจัดการลงทุน ธนาคาร
กสิกรไทย 

- ผู้ชว่ยผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์การ
ลงทุน ธนาคาร ยูโอบ ี

- ที่ปรึกษาการลงทุน ธนาคารซิตี้แบงก ์

7 นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร บริหารการลงทนุในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทน จากการลงทุนใน
ตราสารหนี ้

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขา
การเงิน มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์  

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I, 

Single License 

- Director ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนเครดิต 

บลจ.ไทยพาณิชย์   
- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุนตราสาร

หนี้ และบริหารการเงิน  
บลจ.ไทยพาณิชย ์

- เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสาร
หนี้ และบริหารการเงิน  
บลจ.ไทยพาณิชย ์

8 นางสาวกลัยดา ณ พัทลุง บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทน จากการลงทุนใน
ตราสารหนี ้

-   ปริญญาโท MS Finance 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

-   ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

-   คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I, 

Single License, CPA 

-   Associate Director ฝ่ายกลยุทธ์
ลงทุนเครดิต บลจ.ไทยพาณิชย์ 

-   Senior Associate ฝ่ายกลยุทธ์
ลงทุนตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย ์

-   ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์เครดติ   

      บลจ.ไทยพาณิชย์ 
-   เจ้าหน้าที่บัญชี บัญชีผลิตภัณฑ์

บริหารการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จำกัด(มหาชน) 

-   ผู้ช่วยผู้จัดการผูต้รวจสอบบัญชี   
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  
เอบีเอเอส จำกัด 

- ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี   



 

                                                                                         31                  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส : SCBMPLUS                         

 

ลำดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  
เอบีเอเอส จำกัด 

9 นางสาวทัชภรณ์ โอภาสขจรเดช บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ตราสารหนี ้

-   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- คุณวุฒพิิเศษ CFA Level I, 

CISA Level I, Derivatives 

License 

- Associate Director ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุน
เครดิต บลจ.ไทยพาณิชย์  

- ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้  
บลจ.ธนชาต  

- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้  
บลจ.ภัทร  

- ผู้จัดการฝา่ยพัฒนาผลติภัณฑ์  
บลจ.ภัทร 

10 นายวรุณ บุญุรำลึกถนอม บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทน จากการลงทุนใน
ตราสารหนี ้

-   ปริญญาโท วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการเงิน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

-   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

-   คุณวุฒิพเิศษ CFA Level I 

- Director ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุน 

ตราสารหนี้ทางเลือก 

บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 

ฝ่ายกลยุทธ์บริหารการลงทุน 

บลจ.กสิกรไทย 

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศ บลจ.กสิกรไทย 

- Officer ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศและ
ผลิตภัณฑ์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย ์

11 นางสาวกมลรัตน์  ตั้งธนะวัฒน์ บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทน จากการลงทุนใน
ตราสารหนี ้

- ปริญญาโท MBA 

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- คุณวุฒิพิเศษ Fund 

Manager, Derivatives Fund 

Manager, CFA level II 

Candidate, CISA level 1 

- Associate Director ฝ่ายกลยุทธ์
ลงทุนตราสารหนี้ทางเลือก  

    บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด    
- ฝ่ายวิเคราะห์เครดิต  
    บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 

- ฝ่ายค้าหลักทรัพย์  
    บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 

- ฝ่ายจัดสรรเงิน ธนาคารกรุงเทพ 
จำกัด (มหาชน) 

 

กลุม่จัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ 

ลำดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 

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

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยนานาชาติมหิดล 

- คุณวุฒิพิเศษ CISA Level I, 

  Single License 

- Executive Director กลุ่มจัดสรร
สินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ  
บลจ.ไทยพาณิชย ์

- Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน
ตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝา่ยการลงทุน 

ตราสารหนีแ้ละบริหารเงิน  
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บลจ.ไทยพาณิชย์  
- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์

และกลยุทธ์การลงทุน  

บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้ช่วยผู้จัดการ กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ (กบข.) 

- ผู้จัดการฝา่ยบริหารความเสี่ยง  

บลจ.ไทยพาณิชย ์

2 นางวิไล ชยางคเสน บริหารกองทนุ - ปริญญาโท  M.S. Finance 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- คุณวุฒิพิเศษ  CFA 

Charterholder, FRM Holder, 

Fund Manager License, 

Derivative License 

- Director ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์ 
การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการลงทุน 
บลจ.ภัทร 

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการลงทุน 
บลจ.ทิสโก ้

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการลงทุน 
บลจ.ฟินันซ่า 

- นักวิเคราะห์อาวุโส กองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ 

- นักวิเคราะห์ บล.ซีมิโก้ 
3 นายอนุตร อัมรนันทน์ 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 

-   Principal, ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การ
ลงทุน, บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 

-   Associate Director, ฝ่ายจัดสรร
สินทรัพย์การลงทุน,  

    บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 

-   Trader, ฝ่ายตลาดสินค้าล่วงหน้า
และบริหารความเสี่ยง, บริษทั 
น้ำตาลมิตรผล จำกัด 

-  รองผู้จัดการ, ฝ่ายตลาดการเงิน, 

บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) 
-   Associate, ฝ่ายวานิชธนกิจและ

ตลาด ตราสารทนุ, บริษัทหลักทรัพย์ 
ภัทร จำกัด (มหาชน) 

4 นางสาวนภาพรรณ จึงจินต์เจริญ บริหารกองทุน -  ปริญญาโท, Finance, Shanghai 

university of Finance and 

Economics 

-  ปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ (การ
ธนาคารและการเงิน), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

-  คุณวุฒิพิเศษ, Fund Manager 

License, CISA Level 1, Derivative 

Investment 

- Associate Director ฝ่ายจัดสรร
สินทรัพย์การลงทุน 

บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายบริหารกองทุนส่วน
บุคคล บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด 

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน 

บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุน 

ตราสารทุน บลจ.วรรณ จำกัด 
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5 นายวีระพันธ์ โรจน์ณัฐกุล บริหารกองทุน -  ปริญญาโท Investment 

Management, Class Business 

School 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาการเงิน, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (หลักสตูรนานาชาติ) 

- คุณวุฒิพิเศษ Chartered Financial 

Analyst(CFA) Charterholder, 

Certified Financial Risk Manager 

(FRM), Certificate of Oxford 

Private Markets Investments 

Programme 

-  Associate Director ฝ่ายจัดสรร
สินทรัพย์การลงทุน 

บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 

- ผู้จัดการกองทนุ ฝ่ายการลงทุนตราสาร
ทุน บลจ.ทิสโก้ 

- นักกลยุทธ์การลงทุน ศูนย์วิเคราะห์
เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ บริษัททิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุน
ตราสารทุน บลจ.ทหารไทย 

 

6 นายเฉลิมเดช เตชะโต บริหารกองทุน -   ปริญญาโท Management and 

Business Economicsจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย (หลักสตูรนานาชาติ) 

-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
(Economic Development)

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 

-   คุณวุฒิพิเศษ CISA Level I, 

Fund Manager License, 

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพ้ืนฐาน
ด้านหลักทรัพย ์

- Associate Director, ฝ่ายจัดสรร
สินทรัพย์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ 

- Fund manager, ตราสารทุน 

  บลจ.ทิสโก้ จำกัด 

- Fund manager, ตราสารทุน, 

PF&REITs บลจ.ธนชาต จำกัด 

- Fund manager, ตราสารทุนไทยและ
ต่างประเทศ 

บลจ.สยามไนท์ ฟันด์แมเนจเม้นท์ จำกัด 

7 นายวิจักขณ์ ณ เชียงใหม่ บริหารกองทุน - ปริญญาโท Applied Finance 

The University of Queensland 

- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขา
อิเล็กทรอนิกส์ KMITL 

- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I  

Fund Manager License 

-  Associate Director, ฝ่ายจัดสรร
สินทรัพย์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ 

-  Fund Manager, ฝ่ายการลงทุน
ต่างประเทศ บลจ.ยูโอบี ประเทศไทย 

-  Fund Manager, ฝ่ายการลงทุน
ต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ 

8 นางสาวอมรรัตน์ ธาราพรทิพย์ บริหารกองทุน -   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

-   คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I 

- Senior Associate, ฝ่ายจัดสรร
สินทรัพย์การลงทุน  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

9 นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม บริหารกองทุน - ปริญญาโท สาขาการเงิน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- คุณวุฒิพิเศษ  CFA / FRM  
 

 

-   Director, ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทนุ
ต่างประเทศ กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์
และกองทุนต่างประเทศ  
บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส  
ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ 

    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 

- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส  
ฝ่ายการลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ทหารไทย จำกัด 

- ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายจัดสรร
สินทรัพย์และกลยุทธ์การลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
ไทยพาณิชย์ จำกัด 

- หัวหน้าสว่น ผู้บริหารงาน ฝ่ายการ
ลงทุนในตราสารทุน 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
10 นางสาวปาลดิา เครือโสภณ บริหารกองทุน -   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(หลักสตูรนานาชาติ) 

-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตร 
นานาชาติ) 

-   คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I 

- Senior Associate, ฝ่ายการลงทุน
ผ่านกองทุนต่างประเทศ กลุ่มจัดสรร
สินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ 
บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้จัดการกองทุน กองทุนต่างประเทศ        
บลจ.ทหารไทย 

- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน กองทุน
ต่างประเทศ บลจ.ทหารไทย 

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน 

การลงทุน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 
จำกัด (มหาขน) 

11 นายวิศรุต เสกสรรพานิช บริหารกองทุน -   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

-   คุณวุฒิพิเศษ CISA Level I, 

  IP License, Fund Manager 

License, Derivative Fund 

Manager License 

- Senior Associate ฝ่ายการลงทุนผ่าน
กองทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการจัดการลงทนุ 
บลจ.เอ็กซ์สปริง  

- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการจัดการ
ลงทุน บลจ.เอ็กซ์สปริง 

- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล บล.กรุงไทย ซีมิโก้ 

- Wealth Management Trainee ฝ่าย 
Private Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ 

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

Reading 

-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- Associate Director ฝ่ายการลงทุนผา่น
กองทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

- Manager, ฝ่ายลงทุน บริษัท เอฟ
ดับบลิวดี ประกันชวีิต จำกัด (มหาชน) 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 

-   คุณวุฒิพิเศษ CFA Level III, 

   Fund Manager License 

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

- Fund Manager, ฝ่ายจัดการลงทุน 

ตราสารหนีต้่างประเทศ  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 

- Assistant Fund Manager,  

ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 

- นักวิเคราะห์สินเช่ือลูกคา้บรรษทัธนกจิ 
ธนาคารกสิกรไทย 

13 นางสาวกันต์รพี ปธานราษฎร์ บริหารกองทุน -   ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

-   คุณวุฒิพิเศษ CFA Level 1, CFP 

Module 1, CFP Module 2, Single 

license 

- Senior Associate ฝ่ายการลงทุนผ่าน
กองทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้จัดการกองทุน บลจ.ทาลสิ 

- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุน
ต่างประเทศ บลจ.ทหารไทย 

- เจ้าหน้าที่แนะนำการลงทนุ ฝา่ยการ
ลงทุนต่างประเทศ บล.ทิสโก ้

หมายเหตุ : 
* ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มกราคม 2566 

Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 

A: ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท์ 

1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 0-2777-7777 

2 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 02-305-9000 

3 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 02-659-7000 

4 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 02-638-5500 

5 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 02-658-8888 

6 บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด 0-2949-1999 

7 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 0-2646-9650 

8 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 0-2857-7000 

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

10 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ช่ัน พาร์ทเนอร์ จำกัด 0-2660-6677 

11 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 0-2633-6000 

12 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 0-2761-9100 
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท์ 

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

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

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

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

17 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2659-8000 

18 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 02-629-5588 

19 บริษัท ฮ่ัวเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 0-2223-2288 

20 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) 0-2080-2888 

21 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 0-2672-5999 

22 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2088-9999 

23 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 0-2352-5131-4 

24 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด 0-2009-8000 

25 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิต้ี จำกัด 0-2343-9532-33 

26 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด 0-2861-5508 

27 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด 0-2207-2100 

28 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด 0-2266-6697 

29 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 0-2056-8888 

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

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

32 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2635-1700 

33 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด 0-2695-5000 

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

35 บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด 0-2026-5100 

36 บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด 0-2026-6222 

37 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 1327 หรือ 02-359-0000 

38 บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด 0-2018-8666 

39 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ช่ัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) 0-2117-7878 

40 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 02-274-940-0 

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

42 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด - 

43 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด 0-2343-9532-33 

44 บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูช่ัน จำกัด 02-095-8999 

45 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด 0-2508-1567 

46 บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกดั 0-2430-6543 กด 0 

47 บริษัทหลักทรัพย ์เคเคพี ไดม์ จำกัด 081-846-3116 
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บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง  

นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)   โทร. 02-299 2186   
“นอกจากหน้าท่ีตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งต้ัง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย” 

Q:  ผู้สอบบัญชขีองกองทุนรวม 

A:    บริษัท พีวี ออดิท จำกัด 

นาย เทอดทอง เทพมังกร  
นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้  
นาย ประวิทย ์วิวรรณธนานุตร์  
นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย  
นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์  
นางสาว รฐาภัทร ล้ิมสกุล 

หรือ 

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด 

นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา 

นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ 

นางสาว ช่ืนตา ชมเมิน 

นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา 

นาย เกียรติศักด์ิ วานิชย์หานนท์ 

นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธ์ิ 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปล่ียนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลท่ีได้รับความ
เหน็ชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิ 

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก 

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

 ท่ีอยู:่    ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ช้ัน 7 – 8  
 เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 โทร. 0-2777-7777  
      Website: www.scbam.com 

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา 

  Call Center 0-2777-7777  
• ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทจัดการ 

ท้ังนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลงช่องทางการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังได้ 
 

http://www.scbam.com/
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ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง 

กองทุนมีนโยบายลงทุนท้ังในและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารทุน และ/หรือตราสารแห่งหน้ี และ/หรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก 
และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น  หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น และ/
หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ นอกจากน้ีกองทุน
อาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเส่ียง (Hedging) จากการลงทุน และ/หรืออาจลงทุน
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) อีกท้ัง อาจลงทุน
หรือมีไว้ซ่ึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) จึงมีความเสี่ยงดังต่อไปน้ี 

▪ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ( Market Risk ) : ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร ท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีบริษัทผู้ออกตราสารไมส่ามารถควบคุมได้  

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมท้ังติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคา และยังสามารถปรับสัดส่วนการ
ลงทุนไปลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนได้ตามความเหมาะสม ซ่ึงจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน 

▪ ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : ความเส่ียงท่ีเกิดจากผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
ท่ีกองทุนไปลงทุน ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณ์แข่งขัน ความ
ผิดพลาดของผู้บริหาร เป็นต้น ทำให้ผู้ลงทุนในตราสารต้องสูญเสียเงินลงทุนได้ 

บริษัทจัดการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตราสารท่ีมีคุณภาพ  รวมท้ังสามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการ
ลงทุนไปลงทุนได้ท้ังตราสารหน้ีและตราสารทุนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 

▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารทุน (Liquidity Risk)  : ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนในตราสารท่ีมีสภาพ
คล่องในการซ้ือขายต่ำ ท้ังนี ้สภาพคล่องดังกล่าวเกดิจากอุปสงค์และอุปทาน และคุณภาพของตราสาร ณ ขณะนั้นๆ   
บริษัทจัดการจะเน้นลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องค่อนข้างสูง 

▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : ความเสี่ยงจากตราสารหน้ีท่ีกองทุนรวมไป
ลงทุนท่ีอาจจะมีการผิดนัดชำระหน้ี คือบริษัทผู้ออกตราสารหน้ีน้ันๆ ไม่สามารถนำเงินต้น/ดอกเบี้ยมาจ่ายเมื่อถึงวันท่ีครบกำหนดท่ีต้อง
จ่าย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรือไม่มีสภาพคล่องพอท่ีจะมาจ่ายคืน เป็นต้น   

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆของผู้ออกตราสาร และคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุน
ไปลงทนุได้ท้ังตราสารหน้ีและตราสารทุนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 

▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) : ความเสี่ยงจากการท่ีราคาหลักทรัพย์ท่ีอ้างอิงอยู่มี
ราคาเคล่ือนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับท่ีคาดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจ
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงส่งผลให้ราคาของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ  

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมท้ังติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปล่ียน
สถานการณ์ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะน้ัน และเพื่อป้องกันความเส่ียง
จากความผันผวนจากการลงทุนในตราสารทุน 
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▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง  
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง : อันเน่ืองจากปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อตัวแปรอ้างอิง

เปล่ียนไป เช่น ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปล่ียน (ค่าเงิน) ปริมาณเงินไหลเข้าหรือออก (Fund 

Flow) ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยด้านการเมือง เป็นต้น ดังน้ันกองทุนอาจมีความเส่ียงท่ีจะได้รับผลตอบแทนน้อยลง หรือเสีย
โอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ีดีขึ้น หากตัวแปรอ้างอิงน้ันมีการเปล่ียนแปลงไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้  ท้ังน้ีก่อนพิจารณา
ลงทุน กองทุนจะคาดการณ์ หรือทำการศึกษาและวิเคราะห์ตัวแปรอ้างอิงของตราสารดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อให้กองทุนมคีวามเป็นไปได้
ท่ีจะได้รับผลตอบแทนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้โดยมีระดับความเส่ียง และผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

- ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) : ความเส่ียงเมื่อกองทุนต้องการนำผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ยรับในรูป
กระแสเงินสดท่ีได้รับจากตราสาร ฯ ท่ีลงทุนในแต่ละงวดของกองทุน ไปลงทุนต่อ แล้วไม่สามารถได้รับอัตราดอกเบี้ยหรือ
ผลตอบแทนท่ีเท่าเดิม ในสถานการณ์ท่ีอัตราผลตอบแทนของตลาดตราสารหน้ี มีแนวโน้มลดลง  เน่ืองจากกระแสเงินสดท่ีได้รับ
จากดอกเบี้ยเป็นงวดๆ จะถูกนำไปลงทุนใหม่อีกครั้งในตราสารอื่นในราคาตลาดขณะน้ันซ่ึงอาจมีอัตราดอกเบี้ยต่ำลง โดยบริษัท
จัดการจะทำการวิเคราะห์สรรหาตราสารเพื่อนำกระแสเงินสดท่ีได้รับจากดอกเบี้ยในแต่ละงวดไปลงทุนต่อเพื่อเพิ่มอัตรา
ผลตอบแทน โดยคำนึงถึงเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 

- ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา (Credit Risk) : ในกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า อันเน่ืองจากภาระความเส่ียงจากการเข้าทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก จน
ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระท่ีได้ตกลงไว้ในสัญญา แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 
(structure note) ท่ีคู่สัญญาได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ ในระดับ Investment Grade จาก
สถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ีได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

-  ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนคืนตราสารท่ีลงทุนก่อนครบกำหนด (Call Risk)  : ในกรณีท่ีตราสารดังกล่าวมีเงื่อนไขให้มีการ
เรียก ไถ่ถอนคืนได้ก่อนกำหนด Call option ไว้ล่วงหน้า ผู้ออกตราสารมีสิทธิท่ีจะจ่ายชำระหน้ีได้ก่อนกำหนด ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้น
เมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงหรือการท่ีอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออตราสารเพ่ิมขึ้น หรือผู้ออกตราสารสามารถหาแหล่ง
เงินทุนอื่นท่ีมี ต้นทุนต่ำกว่ามาจ่ายคืน (Refinancing) ทำให้กองทุนถูกบังคับให้ไถ่ถอน และเสียโอกาสในการได้รับอัตรา
ผลตอบแทนในระดับเดิม โดยต้องนำเงินท่ีได้รับคืนน้ันไปลงทุนใหม่ในตราสารอื่นทดแทนซ่ึงอาจมีอัตราผลตอบแทนต่ำกว่าอัตรา
เดิมท่ีเคยได้รับ ในการน้ีบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนตราสารท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนความเหมาะสมของเง่ือนไขการชำระเงินคืน
ของตราสารนัน้ ๆ พร้อมท้ังกำหนดและเจรจาเพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนท่ีดีขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงดังกล่าวด้วย 

▪  ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and political risk) 

คือ ความเส่ียงในเรื่องของเสถียรภาพและรวมถึงการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  การเงิน  ตลอดจนภาวะตลาดเงิน  
ตลาดทุน ของประเทศต่างๆ  ท่ีกองทุนลงทุน 

กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเสนอขายในต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 
79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจึงอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง ข้อกำหนด กฎเกณฑ์
หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ อาทิเช่น นโยบายทางการเงินเรื่องข้อจำกัดของการเคล่ือนย้ายเงินตรา
ต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี หลักเกณฑ์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการจัดต้ังกองทุนรวมท่ีอาจแตกต่างจากหลักเกณฑ์และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการจัดต้ังกองทุนรวมของประเทศไทย เป็นต้น  ท้ังน้ี  ในการพิจารณาลงทุนบริษัทจัดการจะติดตาม
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน  ตลาดทุน  ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ของประเทศท่ี
กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด  เพื่อประเมินความเส่ียงจากการลงทุนในประเทศน้ัน ๆ ซ่ึงอาจช่วยลดความเส่ียงในส่วนของ  Country 

risk ลงได้บ้าง 
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▪ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange rate risk) 

คือ ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศท่ีมีสกุลเงินแตกต่างไป
จากสกุลเงินท่ีระดมทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการเปล่ียนแปลงของอัตรา
แลกเปล่ียนในช่วงเวลาน้ัน ๆ ด้วย โดยอัตราแลกเปล่ียนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัอัตราแลกเปล่ียน ณ ขณะที่ลงทุน
เริ่มแรก ซ่ึงอาจมีผลทำให้ตัวเลขรายงาน มูลค่าหน่วยลงทุนผันผวน และอาจเกิดกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนได้ 

กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเสนอขายในต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 
79ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซ่ึงอาจเป็นสกุลเงินต่างๆท่ีแตกต่างกันและกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อ
ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน เมื่อมีการเปล่ียนแปลงของสกุลเงินต่างประเทศน้ันๆ เทียบกับสกุลเงินบาท ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสขาดทุนหรือกำไร
จากอัตราแลกเปล่ียนเฉพาะส่วนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศท่ีไม่ได้ทำการป้องกันความเส่ียงดังกล่าว อีกท้ัง
การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซ่ึงทำให้ผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น 

▪ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า 

คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากวันหยุดทำการของประเทศท่ีกองทุนลงทุนหรือประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุด 

ทำการของประเทศไทย  ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน
ล่าช้า  และส่งผลกระทบต่อการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ 

กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเสนอขายในต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่เกนิร้อยละ 
79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซ่ึงอาจเกิดปัญหาอันเกิดจากวันหยุดทำการของประเทศท่ีกองทุนลงทุนหรือประเทศท่ี
เกีย่วข้องกับการลงทุน(ถ้ามี) มีวันหยุดทำการไม่ตรงกับวันหยดุทำการของประเทศไทย กองทุนจึงอาจประสบปัญหาความล่าช้าใน
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของ
วันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน(T+5)   

▪ ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation risk) 

คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่
ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้ครบถ้วนตามท่ีคาดไว้ ส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์
ผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน 

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการนำเงินลงทุนกลับประเทศของนักลงทุนต่างชาติ
ของประเทศท่ีกองทุนเข้าลงทุนอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

ส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จำกัดอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อันดับแรกขึ้นไป 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ 

ต่ำกว่า 2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

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

ไมจ่ำกัดอัตราส่วน 

4 

 

 

 

 

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รับฝากหรือผู้ออก 

ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 

4.1 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade  

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ท้ังนี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาล
เป็นประกัน   

ไม่เกิน 20% 

หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระ
ผูกพันมีภูมิลำเนาอยูต่่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating 

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

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตราสารทีม่ีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
5.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึ่งทุน SN หรือ ศุกูก ท่ีผู้ออก
จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมรีายละเอียด
ตาม filing 

5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหน้ี < 397 วัน นับแต่
วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังน้ี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย  

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ไม่เกนิอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 

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

 ประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 

5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหน้ี > 397 วัน นับ
แต่วันท่ีลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated 

market 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทรัพย์สินดังน้ี  

6.1 ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์
สำหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนท่ีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)  

6.2 ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทท่ีจัดต้ังขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ ซ่ึงหุ้นของบริษัทดังกล่าวซ้ือขายใน
กระดานซ้ือขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของ
ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไมร่วมถึงบริษัทท่ีอยู่
ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจาก
การซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.3 หุ้นท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายตาม 6.1 

6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้  
6.4.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุน SN หรือศุกูกท่ีผู้ออก
จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมสาขาของ ธพ.ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 
ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2 มี credit rating อยูใ่นระดับ investment grade 

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

รวมกันไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ 

6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing 

6.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหน้ี < 397 วัน นับ
แต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้มลัีกษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังน้ี 

6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็น
สมาชิก 

6.4.4.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีท่ีเปน็ตราสารท่ีมกีำหนดวันชำระหน้ี > 397 วัน นับแต่
วันท่ีลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6.5 DW ท่ีมี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 

6.6 ธรุกรรมดังนี้ ท่ีคู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade 

(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศท่ีคู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระ
ผูกพันมีภูมิลำเนาอยูต่่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating 

แบบ national scale ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) 
6.6.1 reverse repo 

6.6.2 OTC derivatives 

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 
6.7.1 จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุน
ท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการแกไ้ขเหตุท่ี
อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือขายใน 
SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนท่ีไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุน
ในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า 
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงาน
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

6.8 หน่วย private equity ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขาย
หลักทรัพยส์ำหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ท่ี
อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)  

6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบใุนข้อ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 
3.13.2 ส่วนท่ี 2 ข้อ 2 ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง 
IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์ 
สำหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวท่ีอยู่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าว
ออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) 

7 

 

 

 

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

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

8 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

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

2. derivatives on organized exchange 

ส่วนท่ี 2 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยสิ์นของบริษทัทุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว  

ไม่เกินอัตราใดอัตราหน่ึง ดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 25% หรือ 

(2) น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน benchmark + 10% 

*หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพยส์ินดังนี ้ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนท่ี 3 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติ
บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติ
บุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา ดังน้ี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 

1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ี MFได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปีบัญชีเว้นแต่เป็น MF ท่ีมี
อายโุครงการ < 1 ปี ให้เฉล่ียตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ท่ีอายุกองทุนคงเหลือ < 6 เดือน 
ท้ังนี ้เฉพาะ MF ท่ีมี อายโุครงการ > 1 ปี  
 

2 ทรัพย์สินดังน้ี  
2.1 B/E P/N ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้
มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมาย
กำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้  
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซ่ึงจดทะเบียนกับ TBMAและมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่)  
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน  
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนน้ี  
(ข้อน้ีไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 

hold ท่ีลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ท่ีมีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือ
มีการลงทุนใน derivatives เพ่ือให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)      

รวมกันไม่เกิน 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 reverse repo  ไม่เกิน 25% 

4 securities lending  ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซ่ึงได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ใน ส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

แต่ไม่รวมถงึตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN ศุกูก หรือตรา
สาร Basel III ท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนท่ี 1 

อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา 
(single entity limit) 

รวมกันไม่เกิน 15% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี 
credit rating  

 6 derivatives ดังน้ี 

6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการลด
ความเสี่ยง (hedging) 

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทีม่อียู่ 

6.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพ่ือการลดความเส่ียง 
(non-hedging) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

global exposure limit 

6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน1 

จำกัด net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดย
ต้องไม่เกิน 100% ของ NAV  

6.2.2 กรณี MF มกีารลงทุนแบบซับซ้อน2 

จำกัด net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดย
มูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้อง
เป็นดังน้ี  

(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV 

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

หมายเหตุ : “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุน
ในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex 

strategic investment) หรือ การลงทุนในสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าท่ีมีความซับซ้อน (exotic derivatives) 

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือ่การดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit 

1,2 รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานประกาศกำหนด 

ส่วนท่ี 4 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 

 
 

หุ้นของบริษัทรายใดรายหน่ึง 

 

 

 
 

ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมี
จำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียง
ท้ังหมดของบริษัทน้ัน 

(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์) 
2 

 

 

 

 

 

 

ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุกูกของ     
ผู้ออกรายใดรายหน่ึง  

(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทยหรือตราสารหน้ีภาครัฐ
ต่างประเทศ) 
 

 

 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial 

liability)1 ของผูอ้อกตราสารรายน้ัน ตามทีเ่ปิดเผยไว้ในงบ
การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู้ออก
ตราสารมีหน้ีสินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
บัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำ
มูลค่าหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหน้ีสินทาง
การเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหน้ีสินทาง
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การเงินน้ันจะต้องเป็นข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่เป็นการท่ัวไป และ
ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้
ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารตามข้อน้ีของผู้ออกรายน้ันเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้
ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ   

2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อน้ีโดยเป็นตราสาร
ท่ีออกใหม่และมี credit rating อยูใ่นระดับต่ำกว่า investment 

grade หรือไม่มี credit rating ให้บลจ.ลงทุนเพื่อกองทุน
ภายใต้การจัดการของบลจ.รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 

ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง 
เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออกตราได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 

(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคล 
ดังนี้ 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกจิสถาบัน

การเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง
ประเทศไทย 

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับ
บุคคลตาม 1.-9.) 

3 

 

 

 

 

หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทุนหน่ึง 

 

 

 

 

ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ท้ังหมดของ MF หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยน้ัน  

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังน้ี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วน
ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน  
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

(1.1) มีขนาดเล็ก  

(1.2) จัดต้ังขึ้นใหม่โดยมอีายุไม่เกิน 2 ปี 

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นท่ี บลจ.เดียวกัน
เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ 

4 

 

 

 

 
 

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง 

 

 

 

 
 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ท่ีออกหน่วยน้ัน เว้นแต่
เป็นหน่วย infra ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงาน 

(1.1) มีขนาดเล็ก  

(1.2) จัดต้ังขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

5 

 

 
 

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง 

 

 

 

 
 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ท่ีออกหน่วยน้ัน เว้น
แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน  

(1.1) มีขนาดเล็ก  

(1.2) จัดต้ังขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

6  หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ท้ังหมดของ
กองทุน private equity   

1   หน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ีผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีน้ัน โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards 

(IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

2 รวมถึงกรณียังไมค่รบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 

“ท้ังน้ี การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม” 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

ของรอบปบีญัชต้ัีงแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

 

รายการท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  

(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) 
(เฉพาะชนิดสะสมมูลค่า) 

อัตราตาม
โครงการ* 

เรียกเก็บจริง* 
(30 พฤศจิกายน 2563) 

เรียกเก็บจริง* 
(30 พฤศจิกายน 2564) 

เรียกเก็บจริง* 
(30 พฤศจิกายน 2565) 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมท้ังหมด
ท่ีประมาณการได้***** 

ไม่เกนิ 3.21 0.71 0.70 0.69 

1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management 

fee) ไม่เกิน 2.675 

(ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 61  
เป็นต้นไป เปลี่ยนเป็น  

ไม่เกิน 2.565) 

0.58 0.59 0.59 

1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 
(Trustee fee) 

ไม่เกิน 0.107  
0.04 0.04 0.03 

1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  

(Registrar fee) 
ในอัตราที่บริษัทจัดการ
กำหนด และเรียกเก็บ

จากบริษัทจัดการ 

(รวมอยู่ในค่าธรรมเนยีม
การจัดการ) 

(ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 61  
เป็นต้นไป เปลี่ยนเป็น 

 ไม่เกิน 0.11) 

0.07 0.07 0.07 

1.4 ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน  

(Cost of providing the insurance) 
ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

1.6 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (Other expenses)** ไม่เกิน 2.675 0.02 0.00 0.00 

 การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม
การขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุคร้ังแรก 

ไม่เกนิ 0.2675 ของ
จำนวนเงินทุนของ

โครงการ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และส่งเสริมการ
ขายภายหลังเสนอขายหนว่ยลงทุนคร้ังแรก 

ไม่เกนิ 0.2675*** 0.02 ไม่มี ไม่มี 

▪ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ **** ตามที่จ่ายจริง 0.00 0.00 0.00 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ี
ประมาณการไม่ได้ 

ตามที่จ่ายจริง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียก
เก็บจริงท้ังหมด*****  

ไม่เกิน 3.21 0.71 0.70 0.69 

ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์  
(Trading cost) 

ตามที่จ่ายจริง 0.00 0.01 0.03 

*      ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่แล้ว 

**    เม่ือคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1.1 – 1.5 จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมรวมของกองทุน 

***  ทั้งนี้ ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 0.2675 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในแต่ละวัน 

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

-  ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

- บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั้งนี้บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว 

-  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ
ของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท บริษัท
จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และเรียกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 
ล้านบาท ในอตัราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น 

 

รายการท่ีเรียกเก็บจากผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
(เฉพาะชนิดสะสมมลูค่า) 

อัตราตาม
โครงการ* 

เรียกเก็บจริง* 
(30 พฤศจิกายน 2563) 

เรียกเก็บจริง* 
(30 พฤศจิกายน 2564) 

เรียกเก็บจริง* 
(30 พฤศจิกายน 2565) 

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-End Fee)**  ไม่เกิน 3.21 0.642 0.642 0.642 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-End Fee)** ไม่เกนิ 3.21 ยกเว้นไม่เรียกเกบ็ ยกเว้นไม่เรียกเก็บ ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching 

Fee)** 
    

(1)  ค่าธรรมเนยีมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า 
(Switching In) 

 

ไม่เกิน 3.21 

 

0.642 

 

0.642 

 

0.642 

(2)  ค่าธรรมเนยีมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(Switching Out) 

 

ไม่เกิน 3.21 

 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

ค่าปรับกรณขีายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือ
ครองที่กำหนดไว้ในโครงการ (Exit Fee)  

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

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

ไม่เกิน 0.75 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ ยกเว้นไม่เรียกเก็บ ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 10 บาท 

ต่อหน่วยลงทุน 
1,000 หน่วย 

ในอัตรา 10 บาท 

ต่อหน่วยลงทุน 

1,000 หน่วย 

ในอัตรา 10 บาท 

ต่อหน่วยลงทุน 

1,000 หน่วย 

ในอัตรา 10 บาท 

ต่อหน่วยลงทนุ 

1,000 หน่วย 

*       ค่าธรรมเนยีม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมภาษีมูลคา่เพ่ิมแล้ว 

**     ค่าธรรมเนียมการขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน  โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง  
รายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบตอ่ไป 

***    ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิม 

- ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดมีการเปลี่ยนแปลง บ ริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

- บริษัทจัดการสงวนสิทธทิี่จะเพ่ิมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจง้
ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว 

-  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/ รับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทนุต้นทางซ้ำซอ้นกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้าน
บาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทาง
จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 

ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

 

  มูลค่า ร้อยละของมูลค่า 

ชื่อหลักทรัพย์ ตามราคาตลาด ทรัพย์สินสุทธิ 
  (บาท) (%) 

หน่วยลงทุน 2,184,604,636.39  53.44%  

  หน่วยลงทุนในประเทศ 488,211,219.43  11.94%  

  * 
 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 

(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)(SCBPINP) 

257,066,595.23  6.29%  

  * 
 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล(DIF) 43,876,485.00  1.07%  

  
  

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี
เมี่ยม โกรท(WHART) 

33,252,765.00  0.81%  

  
  

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท(LPF) 27,046,250.00  0.66%  

  
  

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
(CPNREIT) 

24,243,861.50  0.59%  

  
  

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอรต้ี์(FTREIT) 

24,102,381.60  0.59%  

  
  

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท(IMPACT) 15,653,770.00  0.38%  

  
  

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอ
เอ็ม อินดัสเทรียล โกรท(AIMIRT) 

13,019,397.30  0.32%  

  
  

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย(TFFIF) 12,363,125.00  0.30%  

  
  

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ(BOFFICE) 6,771,991.20  0.17%  

  
  

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
(GVREIT) 

6,449,835.00  0.16%  

  
  

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
(SPRIME) 

4,735,405.00  0.12%  

  
  

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ
(BAREIT) 

3,989,190.00  0.10%  

  
  

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล(ALLY) 3,964,320.00  0.10%  

  
  

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม 
พร็อพเพอร์ต้ี(TPRIME) 

3,913,110.00  0.10%  

  
  

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี(SUPEREIF) 3,094,450.00  0.08%  

  
  

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี
เมี่ยม โกรท(WHART/R) 

2,025,087.60  0.05%  

  
  

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
(LHHOTEL) 

 
 

2,004,200.00  0.05%  
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  มูลค่า ร้อยละของมูลค่า 

ชื่อหลักทรัพย์ ตามราคาตลาด ทรัพย์สินสุทธิ 
  (บาท) (%) 

  
  

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและ
สิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิต้ี(SHREIT) 

639,000.00  0.02%  

  หน่วยลงทุนต่างประเทศ 1,696,393,416.96  41.50%  

  
  

PIMCO GIS INCOME FUND(PIMINIAID) 545,960,161.33  13.36%  

  
  

GAM STAR PLC. - CREDIT OPPORTUNITIES (USD)(GAMCOIUID) 409,633,188.78  10.02%  

  
  

JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME(JPSTUF) 280,788,580.37  6.87%  

  
  

ISHARE SHORT TREASURY BOND(SHVUQ) 235,400,383.98  5.76%  

  
  

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CREDIT 

INCOME C ACCUMULATION USD(SCGCRICLX) 

140,485,851.19  3.44%  

  
  

ISHARES BARCLAYS 20+ YEAR TREASURY BOND ETF(TLTUQ) 84,125,251.31  2.06%  

ตราสารหน้ี 1,701,509,804.93  41.62%  

  ตราสารหน้ีในประเทศ 1,423,275,577.81  34.82%  

  
 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 561,577,917.64  13.74%  

  
  

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 41/87/65(CB23112A) 99,892,203.91  2.44%  

  
  

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 40/91/65(CB23105B) 90,915,436.43  2.22%  

  
  

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 44/91/65(CB23202B) 79,855,964.00  1.95%  

  
  

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 47/91/65(CB23223A) 69,841,679.60  1.71%  

  
  

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 39/91/65(CB22D29A) 39,973,322.00  0.98%  

  
  

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 2/364/65(CB23202A) 24,955,973.50  0.61%  

  
  

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 48/91/65(CB23302B) 19,942,474.43  0.49%  

  
  

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 4/365/65(CB23407A) 15,934,499.84  0.39%  

  
  

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 9/FRB182/65(CBF23313A) 120,266,363.93  2.94%  

  
 

พันธบัตรรัฐบาล 18,627,619.24  0.46%  

  
  

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหน้ี (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการ
ฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2(LB28DAx) 

13,574,352.09  0.33%  

  
  

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหน้ีให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 
1(LB26DA) 

5,053,267.15  0.12%  

  
 

หุ้นกู้ 843,070,040.93  20.62%  

  
  

หุ้นกูข้อง บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดท่ี 
1 (BCP258B) 

73,814,155.13  1.81%  

  
  

หุ้นกู้ของบริษัทเอกชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดท่ี 2 

(LOTUSS25OA) 

60,860,186.40  1.49%  

  
  

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดท่ี 2 (LH25OA) 

 
 

60,834,745.80  1.49%  
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  มูลค่า ร้อยละของมูลค่า 

ชื่อหลักทรัพย์ ตามราคาตลาด ทรัพย์สินสุทธิ 
  (บาท) (%) 

  
  

หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ชุดท่ี 1 

(TRUE24NB) 

59,921,632.80  1.47%  

  
  

หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 (PL239A) 50,011,437.50  1.22%  

  
  

หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้ง
ท่ี 4/2565 ชุดท่ี 1 (FPT25NA) 

40,241,238.80  0.98%  

  
  

หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2565 

(MTC24OB) 

40,000,720.80  0.98%  

  
  

หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 1/2564 ชุดท่ี 1 (IVL26NA) 

36,273,682.97  0.89%  

  
  

หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดท่ี 3 

(BJC23DAx) 

36,216,817.48  0.89%  

  
  

หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2556 (MPSC233Ax) 35,637,452.90  0.87%  

  
  

หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้ง
ท่ี 1/2563 ชุดท่ี 3 (FPT251A) 

30,975,947.41  0.76%  

  
  

หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดท่ี 
3 (CPF246B) 

30,664,346.88  0.75%  

  
  

หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ชุดท่ี 4 

(TRUE238A) 

29,998,424.70  0.73%  

  
  

หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 
2/2564 ชุดท่ี 1 (TU26NB) 

29,365,919.70  0.72%  

  
  

หุ้นกู้ของบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 

(BGC258A) 

29,151,767.44  0.71%  

  
  

หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดท่ี 2 

(EA237A) 

27,494,573.31  0.67%  

  
  

หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดท่ี 1 

(BJC246A) 

19,419,256.01  0.48%  

  
  

หุ้นกู้ของ บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดท่ี 1 

(EA259A) 

19,125,847.64  0.47%  

  
  

หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 
3/2565 ชุดท่ี 2 (BAM25NB) 

18,986,793.67  0.46%  

  
  

หุ้นกู้บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดท่ี 1 

(EPG259A) 

18,114,879.78  0.44%  

  
  

หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดท่ี 1 (DTN247Ax) 16,187,509.44  0.40%  

  
  

หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดท่ี 1 (BEM259A) 

16,033,232.48  0.39%  
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หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดท่ี 1 (BTSC24NA) 

11,900,101.32  0.29%  

  
  

หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดท่ี 3 

(CPFTH261A) 

10,386,891.40  0.25%  

  
  

หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 

ชุดท่ี 1 (BEM246A) 

10,184,153.02  0.25%  

  
  

หุ้นกู้ของ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 (BTG233Ax) 9,063,469.44  0.22%  

  
  

หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดท่ี 4 

(BJC303A) 

8,078,804.28  0.20%  

  
  

หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ต้ี ครัง้ที่ 1/2562 ชุด
ท่ี 1 (FTREIT238Ax) 

5,062,960.00  0.12%  

  
  

หุ้นกู้บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 

(EPG231A) 

5,037,923.95  0.12%  

  
  

หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดท่ี 4 

(BJC233Ax) 

2,020,647.10  0.05%  

  
  

หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 

ชุดท่ี 9 (MINT243Bx) 

2,004,521.38  0.05%  

  ตราสารหน้ีต่างประเทศ 278,234,227.12  6.81%  

  
 

หุ้นกู้ 278,234,227.12  6.81%  

  
  

หุ้นกู้สกุลเงินยูโรของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 

(TMB24NA) 

278,234,227.12  6.81%  

เงินฝากธนาคาร 190,538,142.94  4.66%  

  
  

บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT) 11,299,653.85  0.28%  

  
  

QATAR NATIONAL BANK(QNB) 114,398,554.32  2.80%  

  
  

บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต(TTB) 64,839,934.77  1.59%  

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD 36,365,404.20  0.89%  

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB23310E) 23,677,024.20  0.58%  

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB23120BI) 10,765,909.04  0.26%  

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWJPYTHB23O19C) 1,195,525.36  0.03%  

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWJPYTHB23N30C) 663,982.09  0.02%  

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB22D21D) 62,963.51  0.00%  

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สวอป (8,676,476.32) (0.21%) 

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/สวอป(/CIMBFLFI249B) 789,680.44  0.02%  

  
  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/สวอป(/SCBTHEU24NB) (9,466,156.76) (0.23%) 
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  มูลค่า ร้อยละของมูลค่า 

ชื่อหลักทรัพย์ ตามราคาตลาด ทรัพย์สินสุทธิ 
  (บาท) (%) 

สินทรัพย์อ่ืน 6,487,659.73  0.16%  

หน้ีสินอ่ืน (23,104,016.42) (0.57%) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,087,725,155.45  100.00%  

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 9.8867 

หมายเหตุ : * กองทุนรวมมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) 

 

รายงานสรุปเงินลงทุน 

ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

 

กลุ่มของตราสาร   มูลค่าตามราคาตลาด   %NAV  

(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ต๋ัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 

พันธบัตร หรือตราสารแห่งหน้ีท่ีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือ
กระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน 

     

580,205,536.88 14.19   

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็น
ผู้ออก ผู้รบัรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 527,759,884.53 12.91 

(ค) ตราสารท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade เปน็ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับ
อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 784,082,526.46 19.18 

(ง) ตราสารท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือในระดับท่ีต่ำกว่า investment 

grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 

      

-    

     

-    

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

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน 

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

SCBMPLUSA 

 

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตัดสินใจ 

ผลการดำเนินงานแบบปักหมุด 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

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

SCBMPLUSA -6.97% -1.90% -2.85% -6.64% -2.72% -0.60% n.a. -0.20% 

เกณฑ์มาตรฐาน1 -1.29% -1.40% -1.02% -0.41% 0.92% 2.42% n.a. 2.66% 

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 2.20% 1.07% 1.68% 2.28% 2.28% 1.93% n.a. 1.82% 

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน 3.20% 2.04% 2.76% 3.35% 4.49% 3.70% n.a. 3.47% 

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

1  
- ผลตอบแทนรวมสุทธขิองดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ 
BBB+ ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดสว่น 30% 

- อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงนินอ้ยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สดัส่วน 20%  

- ดัชนี Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD สัดส่วน 20%   
- ดัชนี Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Total Return Index EUR สัดส่วน 15%   
- ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return 

Index) สัดส่วน 10%  

- ดัชนผีลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 5% 
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โดยในส่วนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะใช้เกณฑ์มาตรฐานหรือตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนตามสกุลเงิน          

ตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่
ลงทุนในอตัราส่วน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือเทยีบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอตัราส่วน 50% 

❖ SCBMPLUSA เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (maximum drawdown) คือ -9.38% 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

   รอบระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

 

PTR = Min (ซือ้ทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน) 

 Avg. NAV 

PTR = 6,225,673,294.82 

 5,131,949,214.30 

PTR = 1.21 

หมายเหตุ : PTR คำนวณจากมูลค่าทีน่้อยกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมลงทนุ
ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารดว้ยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกัน 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน PORT 

ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

 

ประเภท   ผู้ออก   ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง  วันครบกำหนด อันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสาร มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่าตามราคาตลาด 

      
 

TRIS Rating FITCH Rating     

 พันธบัตร   ธนาคารแห่งประเทศไทย    29/12/2022 
  

         40,000,000.00                   39,973,322.00  

   ธนาคารแห่งประเทศไทย    05/01/2023 
  

         91,000,000.00                   90,915,436.43  

   ธนาคารแห่งประเทศไทย    12/01/2023 
  

       100,000,000.00                   99,892,203.91  

   ธนาคารแห่งประเทศไทย    02/02/2023 
  

         25,000,000.00                   24,955,973.50  

   ธนาคารแห่งประเทศไทย    02/02/2023 
  

         80,000,000.00                   79,855,964.00  

   ธนาคารแห่งประเทศไทย    23/02/2023 
  

         70,000,000.00                   69,841,679.60  

   ธนาคารแห่งประเทศไทย    02/03/2023 
  

         20,000,000.00                   19,942,474.43  

   ธนาคารแห่งประเทศไทย    13/03/2023 
  

       120,000,000.00                 120,266,363.93  

   ธนาคารแห่งประเทศไทย    07/04/2023 
  

         16,000,000.00                   15,934,499.84  

   รัฐบาลประเทศไทย    17/12/2026 
  

           5,000,000.00                     5,053,267.15  

   รัฐบาลประเทศไทย    17/12/2028 
  

         13,000,000.00                   13,574,352.09  

 หุ้นกู ้ 

 ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสทิธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี้    08/08/2023 A A(tha)            5,000,000.00                     5,062,960.00  

   บจ.ดีแทค ไตรเน็ต    05/07/2024 AA 
 

         16,000,000.00                   16,187,509.44  

   บจ.น้ำตาลมิตรผล    13/03/2023 A 
 

         35,000,000.00                   35,637,452.90  

   บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม    20/10/2025 A+ 
 

         60,000,000.00                   60,860,186.40  

   บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)    20/01/2026 A+ 
 

         10,000,000.00                   10,386,891.40  

   บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น    16/08/2023 BBB+ 
 

         30,000,000.00                   29,998,424.70  

   บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น    10/11/2024 BBB+ 
 

         60,000,000.00                   59,921,632.80  

   บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ    10/06/2024 A- 
 

         10,000,000.00                   10,184,153.02  

   บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ    05/09/2025 A- 
 

         16,000,000.00                   16,033,232.48  

   บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต    13/11/2024 A+ AA+(tha)            8,000,000.00                 278,234,227.12  

   บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์    25/11/2025 A- AA-          19,000,000.00                   18,986,793.67  

   บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น    25/08/2025 A 
 

         73,000,000.00                   73,814,155.13  



 

                                                                                         59                  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส : SCBMPLUS                         

 

ประเภท   ผู้ออก   ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง  วันครบกำหนด อันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสาร มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่าตามราคาตลาด 

      
 

TRIS Rating FITCH Rating     

   บมจ.บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส    31/08/2025 A- 
 

         29,000,000.00                   29,151,767.44  

   บมจ.พลังงานบริสุทธิ์    10/07/2023 A 
 

         27,000,000.00                   27,494,573.31  

   บมจ.พลังงานบริสุทธิ์    08/09/2025 A 
 

         19,000,000.00                   19,125,847.64  

   บมจ.ภัทรลิสซิ่ง    27/09/2023 BBB+ 
 

         50,000,000.00                   50,011,437.50  

   บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ    08/11/2024 A A-(tha)          12,000,000.00                   11,900,101.32  

   บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส    03/11/2026 AA- 
 

         37,000,000.00                   36,273,682.97  

   บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป    31/01/2023 
 

A-(tha)            5,000,000.00                     5,037,923.95  

   บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป    23/09/2025 
 

A-(tha)          18,000,000.00                   18,114,879.78  

   บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร    05/06/2024 A+ 
 

         30,000,000.00                   30,664,346.88  

   บมจ.เบทาโกร    28/03/2023 A- 
 

           9,000,000.00                     9,063,469.44  

   บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์    24/03/2023 A 
 

           2,000,000.00                     2,020,647.10  

   บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์    08/12/2023 A 
 

         35,000,000.00                   36,216,817.48  

   บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์    08/06/2024 A 
 

         19,000,000.00                   19,419,256.01  

   บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์    24/03/2030 A 
 

           9,000,000.00                     8,078,804.28  

   บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)    14/01/2025 A 
 

         31,000,000.00                   30,975,947.41  

   บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)    04/11/2025 A 
 

         40,000,000.00                   40,241,238.80  

   บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล    28/10/2024 BBB+ 
 

         40,000,000.00                   40,000,720.80  

   บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์    09/10/2025 A+ 
 

         60,000,000.00                   60,834,745.80  

   บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป    10/11/2026 A+ 
 

         30,000,000.00                   29,365,919.70  

   บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล    29/03/2024 A 
 

           2,000,000.00                     2,004,521.38  

 เงินฝากธนาคาร   QATAR NATIONAL BANK    19/10/2023 
  

                           -                     76,274,421.88  

   QATAR NATIONAL BANK    30/11/2023 
  

                           -                     38,124,132.44  

   บมจ.ธนาคาร ยูโอบี    
  

AAA(tha)                            -                     11,299,653.85  

   บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต    
 

A+ AA+(tha)                            -                     64,839,934.77  
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Fitch Ratings 

   

อันดับความน่าเช่ือถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย  อันดับความน่าเช่ือถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย 

AAA (tha)   

AAA แสดงถึงระดับความน่าเชือ่ถือขั้นสงูสุดของอับดับความน่าเชื่อถอื
ภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอับดับความน่าเชื่อถือน้ีจะมอบ
ให้กับอันดับความน่าเชื่อถือท่ีมีความเสีย่ง “น้อยท่ีสุด” เม่ือเปรียบเทียบกับ    

ผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนด
ให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

 F1 (tha) 

แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสดุในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสาร
ตรงตามกำหนดเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศ
ไทยภายใต้อนัดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดย
อันดับความน่าเชื่อถือน้ีจะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชือ่ถือท่ีมีความเสีย่ง 
“น้อยท่ีสดุ” เมือ่เปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารอืน่ในประเทศเดียวกัน และโดย
ปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 
ในกรณีท่ีมีระดับความนา่เชื่อถือสูงเป็นพเิศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชือ่ถือท่ีกำหนด 

AA (tha) 

AA แสดงถึงระดับความนา่เชือ่ถือขั้นสงูมากเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตรา
สารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทาง
การเงินขั้นน้ีต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นท่ีได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

 F2 (tha) 

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขทางการเงินตาม
กำหนดเวลาในระดับท่ีน่าพอใจเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหน้ีอื่นใน
ประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีท่ีได้รบัการจัดดันดับความน่าเชือ่ถอืท่ีสงูกว่า 

A (tha) 

A แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมือ่เปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือ
สภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหน้ีได้ตรง
ตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหลา่น้ีมากกว่าตราสารอืน่ท่ีได้รับการจดั
อันดับความน่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

 F3 (tha) 

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
กำหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตรา
สารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหน้ีดังกล่าวจะ
มีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสั้น
มากกว่าตราสารท่ีได้รับการจัดการจัดอันดับท่ีสูงกว่า 

BBB (tha) 

BBB แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับผูอ้อก
ตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากกวา่การ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการชำระหน้ีได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงิน
เหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ีอืน่ท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภท
ท่ีสูงกว่า 

 B (tha) 

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงนิตาม
กำหนดเวลาท่ีไม่แน่นอนเม่ือเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารอืน่ในประเทศไทย 
ความสามารถในการชำระหน้ีดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น 

BB (tha) 

BB แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตรา
สารอืน่ในประเทศไทย การชำระหน้ีตามเงือ่นไขของตราสารเหล่าน้ี
ภายในประเทศน้ัน ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหน่ึงและความสามารถใน
การชำระหน้ีคืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

 C (tha) 

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
กำหนดเวลาท่ีไมแ่น่นอนสูง เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย
ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ีเอื้อต่อ
การดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่าน้ัน 

B (tha) 

B แสดงถึงระดับความนาเชือ่ถือขั้นต่ำอยา่งมีนัยสำคัญเม่ือเปรยีบเทียบกับ  

ผูอ้อกตราสารหน้ีอื่น ๆ ในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสาร
หน้ีและข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยัง
จำกัดอยู่ในระดับหน่ึงเท่าน้ัน และความสามารถในการชำระหน้ีตามกำหนด
อยา่งต่อเน่ืองเท่าน้ัน และความสามารถในการชำระหน้ีตามกำหนดอยา่ง
ต่อเน่ืองน้ัน ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะท่ีเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพ
ทางเศรษฐกิจ 

 D (tha) 

แสดงถึงการผิดนัดชำระหน้ีท่ีได้เกิดขึ้นแลว้หรือกำลังจะเกิดขึ้น 

 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาวในระยะส้ัน
สำหรับประเทศไทย                                                                    
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Fitch Ratings 

   

อันดับความน่าเช่ือถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย  อันดับความน่าเช่ือถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย 

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

อันดับความนา่เชือ่ถอืเหลา่น้ีแสดงถึงระดับความนา่เชือ่ถือขั้นต่ำมากเม่ือ
เปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย  
ความสามารถในการปฎิบัติตามข้อผูกพันทางการเงนิขึ้นอยู่กับสภาวะท่ีเอื้อ
ต่อการดำเนินธุรกิจและการพฒันาทางเศรษฐกิจเพยีงอย่างเดียว 

 เครื่องบง่ชีพ้ิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความ
น่าเชื่อถือทุกอนัดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจดัอันดับความ
น่าเชื่อถือระดับสากลเครื่องหมาย “+” หรอื “-“ อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจาก
อันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหน่ึง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดย
เปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชือ่ถือขั้นหลัก ทั้งน้ี จะไม่มกีารระบุ
สัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสำหรบัอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” 
หรืออันดับท่ีต่ำกว่า “CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว  
และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความนา่เชือ่ถือ 

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

อันดับความน่าเชื่อถือเหล่าน้ี จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหน้ี
ซึ่งกำลังอยูใ่นภาวะผิดนัดชำระหน้ีในปัจจุบัน 

 สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชือ่ถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับ
อันดับความน่าเชือ่ถอืจะถูกใชเ้พื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ท่ี 

จะมีการเปล่ียนแปลงอันดับความน่าเชือ่ถอืและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการ
เปล่ียนแปลงดังกลา่ว สัญญาณดังกลา่วอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบง่ชี้
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชือ่ถอืให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวฒัน์”  
ในกรณีท่ีอันดับความน่าเชือ่ถอือาจจะได้รบัการปรับขึ้นปรบัลงหรือคงที่โดย 

ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความนา่เชือ่ถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับชว่ง
ระยะเวลาส้ัน ๆ 

Tris Rating 

   

อันดบัเครดติตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวมีอายุตัง้แต ่1 ปขีึ้น  อันดับเครดติตราสารหน้ีระยะสั้น มีอายุต่ำกว่า 1 ป ี 
AAA 

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการ
ชำระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูสดุ และได้รับผลกระทบน้อยมาก
จากการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอืน่ๆ 

 T1 

T1 ออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกรง่ใน 

ระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจาก 

การผดินัดชำระหน้ีท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับ 

อันดับเครดิตในระดับดังกลา่วซึ่งมเีครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครอง
ด้านการผิดนัดชำระหน้ีท่ีสงูยิ่งขึ้น 

AA 

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บรษิัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืน 

เงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิง่แวดลอ้มอ่ืนๆ มากกว่าอนัดับเครดิตท่ีอยูใ่นระดับ AAA 

 T2 

T2 ผูอ้อกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแขง็แกร่งใน
ระดับดี และมีความสามารถในการชำระหน้ีระยะสั้นในระดับท่ีน่าพอใจ 

A 

A มีความเสีย่งในระดับต่ำ บรษิัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑส์ูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ มากกวา่อนัดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

 T3 

T3 ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระหน้ีระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 

BBB 

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษทัมีความสามารถในการชำระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่ีเพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชำระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเม่ือเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ใน
ระดับสูงกว่า 

 

 T4 

T4 ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระหน้ีระยะส้ันท่ีค่อนข้างออ่นแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทท่ีจดัโดยทริสเรทต้ิงเป็นอันดับเครดิตตราสารหน้ีใน
ตระกูลเงินบาท ซึง่สะท้อนความสามารถในการชำระหน้ีของผู้ออกตราสารโดย
ไม่รวมความเสี่ยงในการเปล่ียนแปลงการชำระหน้ีจากสกุลเงินบาทเป็นสกลุ
เงินตราต่างประเทศ 
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Tris Rating 

   

อันดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวมีอายุตัง้แต ่1 ปขีึ้น  อันดับเครดติตราสารหน้ีระยะสั้น มีอายุต่ำกว่า 1 ปี  
BB 

BB ความเสี่ยงในระดับสูง บรษิัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึง่
อาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหน้ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพยีงพอ 

 

 นอกจากน้ี ทริสเรทต้ิงยงักำหนด "แนวโน้มอันดับเครดิต" (Rating Outlook)  

เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปล่ียนแปลงอันดับ เครดิตของผู้ออกตราสาร
ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทต้ิงจะพิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการ
เปล่ียนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธรุกิจในอนาคตของ 
ผูอ้อกตราสารทีอ่าจกระทบต่อความสามารถในการชำระหน้ี ทั้งน้ี แนวโน้มอนัดับ
เครดิตท่ีออกให้แก่หน่วยงานหน่ึงๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหน้ี
ของหน่วยงานน้ันๆ แนวโน้มอนัดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก ่

B 

B ความเสี่ยงในระดับสูงมาก บรษิัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความต้ังใจในการ
ชำระหน้ีได้ตามการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางธรุกิจ เศรษฐกิจ และ
สิง่แวดล้อมอืน่ๆ 

 Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น  
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปล่ียนแปลง  
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง  
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง  
 

C 

C มีความเสีย่งในการผดินัดชำระหน้ีสงูทีสุ่ด บริษัทไม่มีความสามารถในการ
ชำระดอกเบีย้และคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ี
เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชำระหน้ีได้ 

  

D 

D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหน้ี โดยผู้ออกตราสารหน้ีไม่สามารถ
ชำระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 

  

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย 
เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับ
เดียวกัน 
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การซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 

ผู้ลงทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือท่ีเรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ โดย
ติดต่อกบับริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งน้ี การซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
อาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติท่ีแตกต่างไปจากการซ้ือขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนท่ีซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึง
ควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนท่ัวไปทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ อีกท้ังแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปล่ียนแปลง 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังน้ี อาจมีการเปล่ียนแปลงได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว  

มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวน
หน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นต่ำ :  

เนื่องจากการซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกำหนดท่ีเกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการ
เลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดำเนินการสับเปล่ียนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็น
ต้น ดังน้ัน การส่ังซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำ
ของการส่ังขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่ังขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ซ่ึงอาจแตกต่างจากการซ้ือขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนท่ีซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
สามารถศึกษาข้อกำหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์  

การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :  

ผู้ลงทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือนาย
หน้าท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยชำระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกัน
กับธนาคารท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนดหรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด ท้ังน้ี บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการ
ส่ังซ้ือหน่วยลงทุน วันและเวลาทำการในการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน วิธีการในการส่ังซ้ือ วิธีการชำระเงินเพิ่มเติม ตามท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกนัชีวิต และ/หรือเอกสารการขายท่ีผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการส่ังซ้ือจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีกำหนดไว้ในโครงการ โดยคำส่ังซ้ือหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชำระเงิน
ครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว  

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคำส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของผู้
ลงทุนท่ีซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคำส่ังดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการ ก่อการร้าย 
หรือเข้าข่ายบุคคลท่ีบริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน รวมถึงพิจารณาแล้วเห็นว่าการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวมี
ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการหรือ
บริษัทประกันชีวิต  

การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืน
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หน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
และ/หรือเอกสารการขายท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาท่ี
กำหนดไว้ในโครงการ และคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน ตามกฏเกณฑ์ของ
บริษัทประกันชีวิตน้ัน ๆ  

ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัท
ประกันชีวิตกำหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้นต่ำ และเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์สำหรับผู้ลงทุนท่ีซ้ือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนท่ีมีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกัน
ชีวิตภายในช่วงเช้าของวันทำการท่ี 5 นับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของ
วันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และผู้ลงทุนท่ีซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัท
ประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีบริษัทจัดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนของวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและ จากวันท่ีบริษัทประกันชีวิตดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนและได้รับแจ้งมูลค่ารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซ่ึงจะเป็นไปตามท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทุน  

การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะส่งคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนมาชำระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราท่ีกำหนดในกรมธรรม์ ซ่ึง
มูลค่าในการขายคืนอาจต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำท่ีกำหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเป็นรายปี 

การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

กรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังซ้ือ/ขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเป็นผู้
ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการส่ังซ้ือ/ขายคืนหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 30 วันทำการ นับต้ังแต่วันถัดจากวันส่ังซ้ือ/ขายคืน
หน่วยลงทุน ท้ังน้ี บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนโดยตรง  

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคำส่ังตามแบบฟอร์มที่บริษทัประกันชีวิตกำหนด  

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้เท่าน้ันโดยต้องเป็นการทำรายการผ่านบริษัท
ประกันชีวิต การสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การท่ีบริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหน่ึง 
(กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหน่ึงหรือหลายกองทุน (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และเอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการนำเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซ่ึงได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด
ปลายทาง หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน  
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การดำเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี ้ 

(1) การสับเปล่ียนกองทุน คือ การสับเปล่ียนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหน่ึงหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิดปลายทางกองหน่ึงหรือ
หลายกองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งคราว  

(2) การสับเปล่ียนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปล่ียนกองทุนเป็นประจำตามคำส่ังท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหน่ึงเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหน่ึงหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความ
ประสงค์  

(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปล่ียนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคำส่ังในแบบฟอร์มท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด ให้มี
สัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์  

ท้ังน้ี รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กับบริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซ่ึงจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รับความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนท่ีซ้ือกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว  

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการช่ัวคราว และ/หรือถาวร ในกรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ีจำนวนท่ีขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำท่ีบริษัท
ประกันชีวิตกำหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ียกเลิกตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม ์ 

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยันการทำรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันท่ีได้
ดำเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน สำหรับกรณีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิต 
จะจัดส่งรายงานยนืยันการรับคำส่ังครั้งแรก หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี  

การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถอืหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน :  

เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใด ซ่ึงบริษัทจัดการจัดส่งให้กับบริษัท
ประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะดำเนินการจัดส่งให้แกผู้่ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนต่อไป  

รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดง
ฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมไม่เกินเดือนละหน่ึง
ครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  

สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติท่ีซ้ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนน้ีเพียงอย่างเดียว ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังนี้  

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดท้ังสิ้น   

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน  

3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน
หลังจากวันท่ีได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วน
ของการลงทุนในหน่วยลงทุน 

4. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีแตกต่างเมื่อซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าท่ีเป็นตัวแทน
ในการรวบรวม และนำส่งคำส่ังซ้ือ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยช่ือท่ีแท้จริงของผู้
ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น 
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5. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม  

6. สิทธิในการขอรับหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  

7. สิทธิในการได้รับทราบรายช่ือของบริษัทจัดการทุกแห่งท่ีรับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีเสนอขายโดยบริษัทประกัน
ชีวิตน้ัน  

8. สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับช่ือ ท่ีอยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมท้ังช่ือ ท่ีอยู่ และเลขประจำตัวของตัวแทนขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  

9. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนท่ีได้รับคำแนะนำเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนน้ัน ตลอดจนรับทราบ
คำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

10. สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน 
เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น  

11. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนท่ีตัวแทนขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซ้ือกรมธรรม์ รวมทั้งการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น  

12. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี 

ค่าธรรมเนียมท่ีบริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ลงทุนท่ีซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน:  

- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราท่ีไม่เท่ากัน บริษัท
จัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิตแต่ละราย ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเง่ือนไขการเรียกเก็บหรือเปล่ียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมท่ี
เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

- ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราท่ีไม่เท่ากัน 
บริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิตแต่ละราย ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเง่ือนไขการเรียกเก็บหรือเปล่ียนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

อน่ึง การเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ ส่ังซ้ือหรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วันก่อนการเปล่ียนแปลง โดยบริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เ ว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปล่ียนแปลง 

ท้ังนี้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทนุ หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด 

อน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข หรือกรณีอื่นใดในการซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยถือ
ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนท่ี ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว ท้ังน้ี กรณีท่ีมีการ
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เปล่ียนแปลงเง่ือนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปล่ียนแปลง 

ข้อกำหนดอ่ืน ๆ 

▪ บริการข้อมูลกองทุนรวมใหผู้้ถือหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการ ในการนำส่ง เผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึงผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่น 
(ถ้ามี) เช่น ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันเริ่มดำเนินการปรับปรุงเปล่ียนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซ่ึงการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลา 
ค่าใช้จ่ายในการนำส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันน้ี ซ่ึงบริษัทจัดการได้คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ ท้ังน้ี ในการนำส่งจดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแก้ไขโครงการ การขอมติ การเลิก
โครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือประกาศ
ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

▪ การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission) :  

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการ อันเน่ืองมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวใน
การจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้น้ันต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุน
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์และ  

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลน้ันบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จาก
บุคคลดังกล่าว (Churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็น
ธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทุนน้ันด้วย  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทุน บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้
ในรายงานรอบปีบญัชีและรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย  

▪ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการรู้ จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due 

Diligence: CDD) ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ท่ี
ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ  

ท้ังน้ี บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือ
หลายเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  
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(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/
หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและ/หรือกฎหมายต่าง ๆ ท้ังนี้ ตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเล่ียงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมาย
ต่างๆ  

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืน หรือ
ความน่าเช่ือถอืหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือช่ือเสียงของบริษัทจัดการ  

นอกจากน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่ง
เอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายต่าง ๆ หรือบุคคล
อื่นใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ  

ท้ังนี้ คำว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คำว่า “กฎหมายต่าง ๆ” น้ัน ให้มีความหมายรวมถึงกฎหมาย
ของประเทศต่าง ๆ ท่ีกองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศน้ันๆ ด้วย  

▪ ข้อกำหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน :  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า FATCA) 

โดยมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินท่ีไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลท่ีอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซ่ึงมีถิ่นท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซ่ึงมีถิ่นท่ีอยู่ทางภาษีใน
สหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปิดหรือมีไว้กับ FFI น้ัน นอกจากน้ียังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมาย
ท่ีมีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับ FATCA (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง”)  

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลท่ีมีลักษณะตาม
หลักเกณฑ์ท่ี FATCA กำหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึง
หน้าท่ีในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยนืยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  

ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-

Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบท่ีสำคัญในสองกรณี คือ  

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเริ่มต้นต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สิน
ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเริ่มต้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้า
รว่มผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซ่ึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขาย
และรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) มหีน้าท่ีดำเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวกอ่นชำระให้กับกองทุนรวมท่ีเป็น NPFFI  
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(2) ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขาย
และรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท่ีเข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซ่ึงอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือ
ดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมท้ังเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ี
เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซ่ึงรวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนนุการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนนิการดังนี ้ 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง
กำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา 
จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น)ท่ีมีอยู่ในบัญชีท้ังหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนน้ันกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐท้ังในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อท่ีกำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลท่ีเคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐาน
เพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ท้ังนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว 

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมท้ังเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการท่ีสอดคล้องกับ
กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ี
บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังต่อไปน้ีตามความจำเป็นและ
ความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามท่ีบริษัทจัดการแจ้งน้ีแล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตาม
ข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี  

(1) ไม่รับคำส่ังซ้ือ/สับเปล่ียน/โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว  

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายน้ันได้ 
เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี ้ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมี
การดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น 

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ซ่ึงในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบคุคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกำหนด) เท่าน้ัน  
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ท้ังน้ี ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามท่ีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ (รวมถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดท่ีราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

▪ ในกรณีท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กฎ เกณฑ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การลงทุนและ/หรือการจัดการกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง/เปล่ียนแปลงในเรื่องดังกล่าวข้างต้น เพื่อ ให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ท้ังน้ี การปรับปรุง/
เปล่ียนแปลงดังกล่าวจะดำเนินการตามแนวทางท่ีประกาศกำหนด และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

▪ การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน : ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง 
อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพ่ือขอมติได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุน
ปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหน่ึงของผู้ถือหน่วยของกองทุนปลายทางใน
ส่วนท่ีเหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ให้กองทุนต้นทางลงมติให้
กองทุนปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหน่ึงในสามของจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง  
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คำเตือน / ข้อแนะนำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำเตือนหรือคำแนะนำตามประกาศอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

▪ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการ
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังน้ีผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการลงทุน
เพื่อบริษัทจัดการได้ท่ีทางเว็บไซต์  www.scbam.com 

▪ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ตามอัตราส่วนท่ีบริษัทจัดการ
กำหนดดังน้ัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันเกิดจาก
นโยบายการลงทุนท่ีเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกนั เพ่ือให้เกดิประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของท้ังกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ท่ี www.scbam.com 

▪ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังน้ันบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จึงไม่มีภาระ
ผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส ท้ังน้ี ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไทย
พาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย
พาณิชย์ จำกดั 

▪ ในกรณีท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

▪ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเมื่อมีความเข้าใจในความเส่ียงของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุนโดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง      

 

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

▪ บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ท่ี
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพ่ือท่ีบริษัทจัดการจะสามารถ
กำกับและดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้  

▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติด
ประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจกอ่นซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการ
ทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน 

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

▪ ในกรณีท่ีผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมท่ีได้รับอนุมัติจากสำนักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการ
กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

 

หนังสือชี้ชวนฉบับน้ีรวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

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


 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
รายละเอียดโครงการจัดการ 

 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส
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1. ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อนิคัมพลัส 

ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  SCB MULTI INCOME PLUS FUND 

ช่ือย่อโครงการ :  SCBMPLUS 

ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  

ประเภทการขาย :  หลายครั้ง 

การกำหนดอายุโครงการ :  ไม่กำหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :  

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีได้รับอนุมัติส้ินสุดลง โดยจะไม่นำกอง
ทรัพย์สินไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังกล่าวโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสำคัญในกรณีดังต่อไปนี้  

(1) กองทุนรวมมีจำนวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัตั้งกองทุน  

(2) กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเน่ืองจากปัจจัยอื่นใดท่ี
ทำให้ผลตอบแทนของตราสารท่ีกองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

(3) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเก่ียวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ  

(4) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในและ/หรือต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/
หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนท่ีไม่เป็นไปตามท่ีบริษัทจัดการคาดหวัง  

(5) ไม่สามารถสรรหาหรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุนได้
โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

ลกัษณะโครงการ :  กองทุนเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป 

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

เพื่อระดมเงินออมและเงินลงทุนจากประชาชนท่ัวไป นิติบุคคล และ/หรือสถาบันต่าง ๆ เพื่อโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทนที่ดี และกระจายความเส่ียงในการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่ง
หนี้กึ่งทุน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นท่ีเสนอขายท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เป็นต้น  

2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :  ผสม 

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม : 

- ตราสารทุน 

- ตราสารหน้ี 

- หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/REITs 

- กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน 

- อื่นๆ : ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือใหความเห็นชอบ 

การกําหนดสัดสวนการลงทุนใน ตราสารทุน 

สัดสวนการลงทุน : ไมกาํหนด 
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การกําหนดสัดสวนการลงทุนใน ตราสารหน้ี  

สัดสวนการลงทุน : ไมกําหนด 

การกําหนดสัดสวนการลงทุนใน หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/REITs 

สัดสวนการลงทุน : ไมกําหนด 

การกําหนดสัดสวนการลงทุนใน กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน 

สัดสวนการลงทุน : ไมกําหนด 

การกําหนดสัดสวนการลงทุนใน อื่นๆ 

สัดสวนการลงทุน : ไมกําหนด 

ประเภทกองทุนตามลกัษณะพิเศษ : 

ประเภทการลงทุนตามลกัษณะพิเศษอ่ืน ๆ : 

- กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใตบลจ. เดียวกัน 

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเก่ียวกับตางประเทศ : กองทุนท่ีลงทุนแบบมีความเส่ียงทั้งใน
และตางประเทศ 

การกําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ : ไมกาํหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ:  

กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนท้ังในและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่ง
หนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS 
หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น และ/หรือกองทุนอีที
เอฟ (ETF) ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะ
พิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
ซึ่งสัดส่วนการลงทุนข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่
ละขณะ 

นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) ท้ังนี้ เพื่อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้
เพิ่มข้ึน และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน และอาจลงทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) 

เพื่อบริหารความเส่ียง อีกทั้ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) และตราสารหนี้ ท่ี มีอันดับความน่าเชื่อ ถือต่ำกว่าท่ีสามารถลงทุนได้  (Non-
investment grade) และตราสารหนี้ท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และ
หลักทรัพย์ของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทำ
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

ท้ังนี้ ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 
ซึง่ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน 

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีท่ี
กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) 
ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนใน
หน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยูภ่ายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไข
ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ท้ังนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้น
ทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่ลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการ
เดียวกัน (cascade investment) เกินกว่า 1 ทอด 
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การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน : ห้ามมิให้กองทุนต้น
ทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอมติ
ได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหน่วยของ
กองทุนปลายทางในส่วนท่ีเหลือ 

ท้ังนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจ
ไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ  

1. 30 วนันับแต่วนัท่ีจดทะเบียน  

2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม  

3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเน่ืองจากได้รบัคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ท้ังนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำ
การ 

3. ข้อมูลท่ีเก่ียวกับจำนวนเงินทุนโครงการ 

จำนวนเงินทุนโครงการเร่ิมต้น : 5,000,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี 

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุน
มากกว่าจำนวนเงินทุน : เป็นจำนวนร้อยละ 15.00 ของจำนวนเงินทุนโครงการ 

มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท 

จำนวนหน่วยลงทุนเร่ิมต้น : 500,000,000 หน่วย  

ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

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

2) บริษัทจัดการนำเงินไปลงทุนต่างประเทศภายใต้วงเงินท่ีได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาจตามกฎหมาย และขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ
โครงการได้โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน  

อนึ่ง การเพิ่มหรือลด และ/หรือการโอนหรือรับโอนวงเงินรับอนุญาตให้สามารถไปลงทุนในต่างประเทศ
ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลกระทบถึงจำนวนเงินทุนของโครงการซึ่งบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะดำเนินการโดยไม่ขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน  

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

4. การบริหารจัดการกองทุน 

การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน  

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) :  

- ท่ีมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเส่ียง (Non-Hedging)  
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มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน  

วิธีการในการคำนวน Global Exposure limit : Commitment approach  

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ :  
100.00 

- การลดความเส่ียง (Hedging) 

การลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน  

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : บริหารกองทุนเชิงรุกจากการจัดสัดส่วนการ
ลงทุนตามความเหมาะสมเพื่อสร้างผลตอบแทนโดยไม่อา้งอิงกับดัชนี  

ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน  

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) 

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  

- สิทธิท่ีจะได้รับเงินปันผล 

รายการ class of unit :  

1. ช่ือย่อ : SCBMPLUSA 

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดสะสมมูลค่า 

คำอธิบาย : 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total 
return) 

2. ช่ือย่อ : SCBMPLUSR 

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 

คำอธิบาย : 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

3. ช่ือย่อ : SCBMPLUSD 

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดจ่ายเงินปันผล 

คำอธิบาย : 

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล 

6. การจ่ายเงินปันผล :  

ช่ือย่อ นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

SCBMPLUSA ไม่จ่าย 

SCBMPLUSR ไม่จ่าย 

SCBMPLUSD จ่าย 
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หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานส้ินสุดตาม
ช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีจะจ่ายเงินปัน
ผลแล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มข้ึนใน
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลน้ัน โดยจะขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด และตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  

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

กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติ ดังนี้  

1. ประกาศข้ึนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) หรือวิธกีารอื่นใดท่ีผู้ลงทุนท่ัวไปสามารถทราบได้ 

2. แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
ท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชือ่ผู้ถือเมื่อได้รบัการร้องขอ  

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

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด 
นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ัน  

7. การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

รายการ class of unit :  

1. ช่ือย่อ : SCBMPLUSA 

มลูค่าขั้นตํ่าของการรับซ้ือคืน : 1,000.00 บาท  

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซ้ือคืน : ไม่กำหนด 

2. ช่ือย่อ : SCBMPLUSR 

มูลค่าขั้นตํ่าของการรับซ้ือคืน : 1,000.00 บาท  

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซ้ือคืน : ไม่กำหนด 

3. ช่ือย่อ : SCBMPLUSD 

มูลค่าขั้นตํ่าของการรับซ้ือคืน : 1,000.00 บาท  

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซ้ือคืน : ไม่กำหนด 

วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

- แบบดุลยพินิจของผูถือหนวยลงทุน 

- แบบอัตโนมัติ 
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ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน :  

วนัท่ี 20 ของทุกเดือน  

การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องแจ้งล่วงหน้า 5 วันทำการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือมูลค่าข้ันต่ำข้างต้นใน
อนาคตได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันดำเนินการดังกล่าว (ท้ังนี้ หากในกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันดำเนินการ
ดังกล่าว) โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าข้ันต่ำของการรับซื้อคืนน้อยกว่าท่ีระบุไว้ข้างต้นได้ 
เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ  

- ในกรณีท่ีจำนวนหน่วยลงทุนท่ีส่ังขายคืนหรือจำนวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืน
หน่วยลงทุนในคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนน้ันมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ี
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน  

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำ
กว่าท่ีบริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมด
ในรายการดังกล่าว  

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

- การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคาร
พาณิชย์อื่น ตามเลขท่ีบัญชีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็นเช็ค 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในคำขอใช้บริการกองทุน หรือวิธีอืน่ใดท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

- การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ  

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืน
อัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครั้ง บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ ส้ินวันทำการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะนำเงินไปลงทุนต่อยัง
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะส้ัน (SCBSFF) หรือกองทุนรวมตราสารหน้ี/กองทุนรวมตลาดเงิน
ท่ีบริษัทจัดการกำหนด หรือกองทุนรวมอื่นตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนท่ีรองรับ
จะเป็นไปตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด  
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เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

1. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 

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

2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำส่ังขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีท่ีกำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

(ข) มีเหตุท่ีทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกำหนดเวลา
ปกติ ซึง่เหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  

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

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

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

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วย
วิธกีารใดๆ โดยพลัน  

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

(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามลำดับวันท่ีส่งคำส่ังขายคืนก่อนหลัง  

3. เง่ือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้   

(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทนุ 

(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคำส่ังศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไม่รวมถึงกรณีท่ีผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือ
ท้ังหมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคำส่ังเป็นอย่างอื่น) 

(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้ 
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ท้ังนี้ ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมาย่ืนคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองท่ีสำนักงานทะเบียนหน่วยลงทุน 
ในกรณีท่ีผู้รับโอนยังไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คำขอใช้บริการกองทุนและย่ืนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน และชำระ
ค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวข้อคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนท่ีระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)   

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน 
พร้อมเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับตั้งแต่วันท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน   

ท้ังนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียน  
ผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว 

3.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันประกาศวันรับ
ซื้อคืนอัตโนมัติ จนกว่าจะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนรายการรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติในรอบนั้นๆ เสร็จ
ส้ิน ท้ังนี้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

3.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่
วา่กรณีใดท้ังส้ิน และไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน 

3.4 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์
ท่ีจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมือง
สหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกลา่ว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีข้ึนและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมรกิา  

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

เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :  

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

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราวตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำส่ังซื้อ/สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

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

8. คา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1 คา่ธรรมเนียมรวม 

คา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด : 

1. ช่ือย่อ : SCBMPLUSA 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 3.21 
ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
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ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ี
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

2. ช่ือย่อ : SCBMPLUSR 

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

3. ช่ือย่อ : SCBMPLUSD 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 3.21 

ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ี
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการ
ประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน 
จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่มี
การปรับเพิ่มข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ่มข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

8.2 คา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

คา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี 

1. ช่ือย่อ : SCBMPLUSA 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายป ีในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.565 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคำนวณ
จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วนัท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

2. ช่ือย่อ : SCBMPLUSR 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.565 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคำนวณ
จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วนัท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

3. ช่ือย่อ : SCBMPLUSD 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.565 ต่อปีของมูลค่า
ทรพัย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม กอ่นหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคำนวณ
จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วนัท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวม 

คา่ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี 

1. ช่ือย่อ : SCBMPLUSA 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.107 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐาน
ในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวม 
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2. ช่ือย่อ : SCBMPLUSR 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.107 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐาน
ในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

3. ช่ือย่อ : SCBMPLUSD 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.107 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐาน
ในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 

1. ช่ือย่อ : SCBMPLUSA 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 

ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ี
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

2. ช่ือย่อ : SCBMPLUSR 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 
ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ี
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

3. ช่ือย่อ : SCBMPLUSD 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 

ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมที่
มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน : ไม่มี 

คา่ธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี 

คา่ธรรมเนียมอื่นๆ : มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วย
หน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ี
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม) : 

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  

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

เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมจะต้องไม่เกิน
ค่าธรรมเนียมรวมของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

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

(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตรวจสอบทรัพย์สิน
ในประเทศ และต่างประเทศ  

(3) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่ง หนังสือชี้ชวนรายละเอียดโครงการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม รวมถึงเอกสารประกอบการขายอื่น ๆ  

(4) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าหลักทรัพย์ของแต่
ละสกุลเงิน (ถ้ามี)  

(5) ค่าจัดทำและจัดส่งรายงานใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง 
หนังสือบอกกล่าวประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันและ/หรือข่าวสารถึง 
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการจัดทำ ตลอดจนข่าวสารท่ีบริษัทจัดการมีหน้าท่ีจัดทำขึ้นตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนด  

(6) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบส่ังซื้อหน่วยลงทุน ใบส่ังขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันการ
ซือ้และขายหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธใินหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม  

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และนำเงินเข้าบัญชีสำหรับ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

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

(9) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม ค่าไปรษณียากร ค่าแปลเอกสารต่างๆ ท่ี
เกี่ยวกับการลงทุน ค่าอากรแสตมป์ต่างๆ ค่าดำเนินงานอื่นๆ เป็นต้น  

(10) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหน้ีใดๆของกองทุนรวมท้ัง
ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ เช่น ค่าท่ี
ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสืบทรัพย์และ/หรือบังคับคดี ค่าใช้จ่าย
ในด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกบัทางราชการ เป็นต้น  

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

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

(13) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม  

(14) ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี) ท่ีปรึกษาการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี)  

(15) ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
การจัดหา ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ 
ของกองทุนท่ีนอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในข้อ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี”  

(16) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade)  
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(17) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมท่ีเกิดข้ึนในช่วงการชำระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น 
ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุนรวม เป็นต้น  

(18) ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย 
ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ซึ่งเกิดข้ึนภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนท่ีเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จำนวนท่ีจ่ายจริง โดยในทางบัญชีบริษัทจัดการจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันท่ีบันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าว ท้ังนี้ จำนวนเงินท่ีตัดจ่ายจะต้องไม่เกินกว่า
อัตราร้อยละ 0.2675 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียก
เก็บจากกองทุนรวมท่ีมีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม โดยค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเกินอัตราที่กำหนดถือเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของบริษัท
จัดการ  

(19) ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ท่ีซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นๆตามท่ีกองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อส่ังซื้อหรือส่ังขายหลักทรัพย์และ
ค่าธรรมเนียมการทำรายการในต่างประเทศ  

(20) ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆตามท่ีจ่ายจริงรวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทุน
สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม  

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย” รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการได้ ท้ังนี้ ข้ึนกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

8.3 คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 

1. ช่ือย่อ : SCBMPLUSA 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย 

2. ช่ือย่อ : SCBMPLUSR 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย 

3. ช่ือย่อ : SCBMPLUSD 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย 

คา่ธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) 

1. ช่ือย่อ : SCBMPLUSA 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย 
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2. ช่ือย่อ : SCBMPLUSR 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย 

3. ช่ือย่อ : SCBMPLUSD 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย 

คา่ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) 

1. ช่ือย่อ : SCBMPLUSA 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ท้ังจาก
กองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

2. ช่ือย่อ : SCBMPLUSR 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ท้ังจาก
กองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

3. ช่ือย่อ : SCBMPLUSD 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ท้ังจาก
กองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

คา่ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) 

1. ช่ือย่อ : SCBMPLUSA 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ท้ังกรณี
สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 
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2. ช่ือย่อ : SCBMPLUSR 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ท้ังกรณี
สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

3. ช่ือย่อ : SCBMPLUSD 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ท้ังกรณี
สับเปลี่ยนออกไปยังกองทนุรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมที่
กำหนด 

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
ซือ้ขาย 

คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี 

คา่ธรรมเนียม : 10 บาท 

ตอ่หน่วยลงทุน : 1,000 หน่วย 

หรือเศษของ : 1,000 หน่วย 

คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี 

ในอัตรา ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 

คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี 

คา่ธรรมเนียมอื่น : มี 

คา่ธรรมเนียมอื่นๆ : เช่น ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์, ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น 

ในอัตราไม่เกินร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน : 

ตามท่ีจ่ายจริง 

รายละเอียดเพิ่มเติม (คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) : 

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

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

บริษัทจัดการอาจยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิตที่เสนอขาย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันชีวิตอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนหรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดรวมถึงสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ลงทุนท่ีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 

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

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธกีารจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะประกาศผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

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

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
กลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราท่ีไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บ
หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะประกาศผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

3. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อาจเป็นอัตราที่นายทะเบียนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ 
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันท่ียื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน  

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

5. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

5.1 ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

- ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ เมื่อส่ังซื้อหรือส่ังขายหน่วยลงทุน  

(1) กรณีส่ังซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้อัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน  

(2) กรณีส่ังขายหน่วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้อัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน  

- ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(1) กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคำนวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  

(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคำนวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า  

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้
สอดคล้องกับอัตราค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนท่ีกองทุนเข้าลงทุน และ/หรือวิธีการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวในภายหลังได้ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่างผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
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5.2 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีผูล้งทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุนดำเนินการให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการดำเนินการ
ตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่า
เป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ท่ี
เกิดข้ึนจริง ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน/รับรองยอดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการ
ค้นหาเอกสารจากศูนย์เอกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิด
ค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการ
ท่ัวไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว  

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกลา่ว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย” รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการได้ ท้ังนี้ ข้ึนกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม  

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

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับกองทุนตามหัวข้อรายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียก
เก็บจากกองทุนรวม) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ข้อ (1) – (20) จะเรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัท
จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายท้ังจำนวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตาม
ระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายน้ัน และบริษัทจัดการอาจพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผลเพื่อทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเป็นรายวัน และจะปรับปรุงรายการดังกล่าวทันทีท่ี
ได้รับหลักฐานอย่างแน่ชัด ท้ังนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งบริษัท
จัดการจะเปิดเผยฐานการคำนวณอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับข้อมูลสำคัญท่ีผู้ลงทุนควรทราบและ
ในรายงานรอบประจำปี  

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตาม
หลักการบัญชี และตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด  

กรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนท่ีบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนจากผู้ซื้อหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมท่ีไปลงทุนในลักษณะที่ซ้ำซ้อนกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ของกองทุนรวมอื่น  

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

การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดำเนินการของบริษัทจัดการ 

1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/คา่ใช้จ่าย  

    1.1 ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ  

        1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อน
การเรียกเก็บเพิ่มข้ึน 

        1.1.2 เกินอัตราที่ ระบุไว้ในโครงการ1  
(มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่า
สามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้) 

 

              1.1.2.1 กรณีเกิน >5% ของอัตราที่
ระบุไว้ในโครงการ 

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิ เศษ 3 และแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วันท่ีเปลี่ยนแปลง 

              1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตรา
ท่ีระบุไว้ในโครงการ 

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
ก าร เรีย ก เก็ บ เพิ่ ม ข้ึ น  แล ะแจ้ ง ให้ ส ำ นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่
วนัท่ีเปลี่ยนแปลง 

    1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ3 เพื่อแก้ไขโครงการ 

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  

    2.1 ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่
วันท่ีมีการเรียกเก็บลดลง 

    2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ 
การแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว 

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

9. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

1) ช่ือย่อ : SCBMPLUSA 

เคร่ืองมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ดว้ยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดย
พิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
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1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัท
จัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

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

สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอืน่ได้ 

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

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ท่ีแตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้ 

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

ข้อสงวนสิทธ ิ

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing 
ในวันทำการน้ัน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ท่ีเก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วย
ลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซ้ือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing 

ในวันทำการนั้น ท้ังนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ท่ีได้ดำเนินการ
หรือตัดสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลัง
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ปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และ
รายการซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รบัการจัดสรรหน่วยลงทุน 

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

- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

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

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัท
จัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณา
ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

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

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

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้ 
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2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของ
มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า 
ADLs threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก
มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วย
มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch 
out) ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกำหนด 

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

(1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 

(2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 

ซึง่บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับท่ีต่างกัน 

4. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ท่ีเรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้
เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ถือหน่วยท่ียังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 

ข้อสงวนสิทธ ิ

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำ
การน้ัน 

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

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

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตรา
สูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

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

การกำหนดเง่ือนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัทำการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 
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รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณท่ีบริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ 
เมื่อบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร 

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

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

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

5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่อง
เพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 
Redemption Gate ท่ีประกาศใช้ 

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า 

7. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหาร
ความเส่ียงสภาพคล่องอืน่ได้ 

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

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. Redemption Gate ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้ 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า 

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate 

threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ 

5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ท่ีกำหนดไว้ 

6) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุน 

ข้อสงวนสิทธ ิ



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มลัติ อนิคัมพลัส 

22 

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

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption 
Gate ท่ีประกาศใช้ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate 

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

4. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption 
Gate ในวันทำการน้ัน 

5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนท่ีรอการจัดสรร
ใหม่อาจเกิดกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนลดตํ่าลง จนทำให้เงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ในกองทุนตํ่ากว่ามูลค่า
คงเหลือข้ันตํ่าของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทนุคงเหลือดังกลา่วถูกขายคืนออกมาด้วย 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการกำหนด 
Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังนี้ 

- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดตํ่าลงกว่ามูลค่าข้ันตํ่าการซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนท่ี เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางท่ี ถูก 
Redemption Gate อาจมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าข้ันตํ่าการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง หรืออาจถูก
เลื่อนไปจนส้ินสุดช่วงเวลา IPO ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 

- ในกรณีท่ีเป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนท่ีจัดสรรใหม่อาจไม่สามารถ
สับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการ
หรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีด
คร่อมส่ังจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนส่วนท่ีเหลือได้
ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าข้ันตํ่าในการส่ังซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่าน้อยกว่าท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพื่อรองรับการกำหนดเพดานการขาย
คืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขาย
คนืหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สงูสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1 

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำ
ส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกิน
กว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำส่ังซื้อหน่วย
ลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้ 
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(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใด
อย่างหน่ึงดังนี้ 

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

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

3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวม
พิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหน่ึง 
ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้
แล้วท้ังหมด 

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกัน
คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด ท้ังนี้ กรณีท่ีเป็นกองทุน
รวมท่ีมีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการ
ขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนเท่านั้น 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณา
แล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ท่ีเหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ 
และผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนน้ัน 

2) ช่ือย่อ : SCBMPLUSR 

เคร่ืองมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ดว้ยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดย
พิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 
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4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัท
จัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไมส่อดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

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

สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอืน่ได้ 

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

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ท่ีแตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่
สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน 
มีค่าเกินกว่า swing threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 
คำนวณจากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch 

in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก (switch out) ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing 
ในวันทำการน้ัน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ท่ีเก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วย
ลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing 

ในวันทำการนั้น ท้ังนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ท่ีได้ดำเนินการ
หรือตัดสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และ
รายการซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รบัการจัดสรรหน่วยลงทุน 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การ
ยกเลิกก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มลัติ อนิคัมพลัส 

25 

หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอื่น
กำหนด 

- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

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

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัท
จัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณา
ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

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

4. ในกรณีท่ีเป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าท่ีสามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดใน
ขณะน้ัน 

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้ 

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

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

(1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 

(2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 

ซึง่บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน 

4. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ท่ีเรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้
เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ถือหน่วยท่ียังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื่องมอืนี้ไม่ได้มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำ
การนั้น 

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

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

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตรา
สูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

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

การกำหนดเง่ือนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัทำการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ 
เมื่อบริษัทจัดการกองทนุพิจารณาเห็นสมควร 
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2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณี
ดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate 
threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่า
การซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่า
การขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

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

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

5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่อง
เพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 
Redemption Gate ท่ีประกาศใช้ 

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า 

7. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหาร
ความเส่ียงสภาพคล่องอืน่ได้ 

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

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. Redemption Gate ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้ 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า 

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate 

threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ 

5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ท่ีกำหนดไว้ 

6) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุน 

ข้อสงวนสิทธิ 

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

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption 
Gate ท่ีประกาศใช้ 
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3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate 
ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption 

Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได้ บริษัท
จัดการอาจพิจารณายกเลิกคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดท่ีค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน
ท่ีถูกยกเลิกคำส่ังโดยไม่ชกัช้า 

4. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption 
Gate ในวันทำการน้ัน 

5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนท่ีรอการจัดสรร
ใหม่อาจเกิดกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนลดตํ่าลง จนทำให้เงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ในกองทุนตํ่ากว่ามูลค่า
คงเหลือข้ันตํ่าของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูกขายคืนออกมาด้วย 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการกำหนด 
Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังนี้ 

- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดตํ่าลงกว่ามูลค่าข้ันตํ่าการซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนท่ี เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางท่ี ถูก 
Redemption Gate อาจมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าข้ันตํ่าการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง หรืออาจถูก
เลื่อนไปจนส้ินสุดช่วงเวลา IPO ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 

- ในกรณีท่ีเป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนท่ีจัดสรรใหม่อาจไม่สามารถ
สับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการ
หรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีด
คร่อมส่ังจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนส่วนท่ีเหลือได้
ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าข้ันตํ่าในการส่ังซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่าน้อยกว่าท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพื่อรองรับการกำหนดเพดานการขาย
คืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขาย
คนืหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สงูสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1 

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำ
ส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกิน
กว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำส่ังซื้อหน่วย
ลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้ 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใด
อย่างหน่ึงดังนี้ 

(1) การกระทำท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 
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(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

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

3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวม
พิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหน่ึง 
ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้
แล้วท้ังหมด 

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกัน
คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด ท้ังนี้ กรณีท่ีเป็นกองทุน
รวมท่ีมีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการ
ขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนเท่านั้น 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณา
แล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ท่ีเหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ 
และผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนน้ัน 

3) ช่ือย่อ : SCBMPLUSD 

เคร่ืองมือการกำหนดให้ผูล้งทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ดว้ยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดย
พิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัท
จัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคลอ่งของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

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

สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอืน่ได้ 

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

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ท่ีแตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่
สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน 
มีค่าเกินกว่า swing threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 
คำนวณจากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch 

in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก (switch out) ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการกำหนด 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing 
ในวันทำการน้ัน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ท่ีเก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 

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

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การ
ยกเลิกก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอื่น
กำหนด 
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- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 
(Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

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

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัท
จัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณา
ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) มคีวามผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ 

4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

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

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

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

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้ 

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

(1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 

(2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า นอ้ยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 

ซึง่บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับท่ีต่างกัน 

4. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ท่ีเรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้
เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ถือหน่วยท่ียังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 

ข้อสงวนสิทธ ิ

1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำ
การน้ัน 

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

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

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตรา
สูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

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

การกำหนดเง่ือนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัทำการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ 
เมื่อบริษัทจัดการกองทนุพิจารณาเห็นสมควร 

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

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

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

5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่อง
เพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 
Redemption Gate ท่ีประกาศใช้ 

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า 

7. ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหาร
ความเส่ียงสภาพคล่องอืน่ได้ 

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

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 

1. Redemption Gate ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือนี้ 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า 

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate 

threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 

2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม 

4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ 

5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ท่ีกำหนดไว้ 

6) หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับ
การลงทุนกองทุน 

ข้อสงวนสิทธิ 

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

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption 

Gate ท่ีประกาศใช้ 

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

4. ในกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption 
Gate ในวันทำการน้ัน 

5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนท่ีรอการจัดสรร
ใหม่อาจเกิดกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนลดตํ่าลง จนทำให้เงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ในกองทุนตํ่ากว่ามูลค่า
คงเหลือข้ันตํ่าของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกลา่วถูกขายคืนออกมาด้วย 

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการกำหนด 
Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังนี้ 

- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดตํ่าลงกว่ามูลค่าข้ันตํ่าการซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้ 

- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนท่ี เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางท่ี ถูก 
Redemption Gate อาจมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าข้ันตํ่าการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง หรืออาจถูก
เลื่อนไปจนส้ินสุดช่วงเวลา IPO ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได ้

- ในกรณีท่ีเป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนท่ีจัดสรรใหม่อาจไม่สามารถ
สับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการ
หรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีด
คร่อมส่ังจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนส่วนท่ีเหลือได้
ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าข้ันตํ่าในการส่ังซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่าน้อยกว่าท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพื่อรองรับการกำหนดเพดานการขาย
คืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขาย
คนืหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สงูสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1 

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำ
ส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกิน
กว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำส่ังซื้อหน่วย
ลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้ 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใด
อย่างหน่ึงดังนี้ 

(1) การกระทำท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
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(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

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

3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวม
พิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหน่ึง 
ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้
แล้วท้ังหมด 

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกัน
คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด ท้ังนี้ กรณีท่ีเป็นกองทุน
รวมท่ีมีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการ
ขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทนุรวมเปิดให้รับซื้อคนืหน่วย
ลงทุนเท่าน้ัน 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณา
แล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ท่ีเหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ 
และผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนน้ัน 

10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคา
หน่วยลงทุน : 

คำนวณภายใน : 2 วนัทำการ 

และประกาศภายใน : 3 วนัทำการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

1. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนตาม
ข้างต้น เว้นแต่วันทำการน้ันตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศท่ี
เกี่ยวข้องกบัการลงทุน หรือวันตามท่ีบริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในกรณีท่ีมเีหตุการณ์ไม่ปกติ 

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

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

3. บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่
เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง และภายในเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ 

4. บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ข้างต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

- เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

- เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รบัยกเว้นตั้งแต่วันท่ีปรากฎเหตุดังกล่าว 

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
รายละเอียดได้ท่ี : www.scbam.com 

ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการดำเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง 

ในกรณีท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของ
ทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศสาเหตุ และ
แนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ท่ีเข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 
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1. บริษัทจัดการ 

ช่ือบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด   

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

เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร   

กรุงเทพฯ 10900   

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

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

18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 

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

สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :   

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการดำเนินการดังต่อไปนี้   

(1) การบริหารกองทุนรวม   

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

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

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

(ง) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้นอยู่เท่าท่ีจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)   

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

(ฉ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในวัน
ทำการถัดจากวันท่ีซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น หรือวันท่ีคำนวนราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี 

(ช) สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม   

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

(ฌ) ดำเนินการฟ้องร้องคดีในนามของบริษัทจัดการเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ในกรณีท่ีมีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน
รวม   

(2) การรับ และการจ่ายเงินของกองทุนรวม   

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

(ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
ส่วนโครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย"   

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

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

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

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

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

(ฉ) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร   

(ช) แต่งตั้งทนายความ เพื่อติดตาม ทวงถาม และดำเนินคดี รวมท้ังดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหนี้ 
หรือเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์อื่นใดของกองทุนรวม   

(4) การดำเนินการอื่น ๆ   

(ก) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กบัผู้ดูแลผลประโยชน์   

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

(ค) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน   

(ง) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชนภ์ายในทุกส้ินวันทำการน้ัน   

(จ) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุก
ส้ินวันทำการน้ัน   

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

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

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

(ฌ) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน   

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

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

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

(ฑ) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือผู้ท่ีสนใจจะลงทุนทราบในกรณีท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการ
เปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม   

(ฒ) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินท่ีรวบรวมได้ตามข้อ “การเลิกกองทุนรวม” 

(ณ) ดำเนินการติดตามทวงถาม ดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหน้ีหรือปกป้องสิทธิ
ประโยชน์อื่น ๆ ของกองทุนรวม   

(ด) ปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 

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

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

เงื่อนไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ :  

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

2. ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ช่ือ : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)   

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์   

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

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์   

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

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

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

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

หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือส่งมอบเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ดังกล่าวในวรรคหนึ่ง วา่ไม่เป็นไปตามคำส่ังการจัดการทรัพย์สิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือ
ปลอม ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าท่ีดำเนินการแจ้งเหตุดังกลา่วแก่บริษัทจัดการทันที   

(5) เปลี่ยนแปลง จำหน่ายและโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคำส่ังของบริษัท
จัดการ เมื่อเห็นว่าการนั้นถูกต้องตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ   

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

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท้ังนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันท่ีผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว   

(7) จัดทำรายงานถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทำบัญชีแสดงการรับ
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมท่ีฝากไว้   

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

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

(ก) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่        
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่
สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล   

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

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

(10) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีท่ีบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ท่ีออกโดยกฎหมายดังกลา่ว   

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

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

(13) โอนเงินให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามคำส่ังของผู้ชำระบัญชีเพื่อเฉลี่ยจ่ายคืนค่าหน่วยลงทุนให้ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท่ีคงเหลืออยู่หลังจากที่ผู้ชำระบัญชีชำระบัญชีโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด   

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

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

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

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

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

คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ล่วงรู้มาเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะ
เป็นการเปิดเผยโดยอำนาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เพื่อประโยชน์ของ  
ผู้ถือหน่วยลงทุน   

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนเพราะความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง หรือการไม่กระทำการตามหน้าท่ีโดยไม่มีเหตุอนัสมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลกูจ้าง 
บริวาร หรือบุคคลอื่นใดท่ีทำงานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์   

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

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็น
การเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็น
ธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้
ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน 

ในกรณีท่ีการดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการ
ขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามท่ีจำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ :   

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

(1) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น   

(2) ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ี และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง
อาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 30 วัน   

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

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

(5) ในกรณีท่ีมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนท่ีไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีท่ีมีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป         
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ 
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สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :   

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมท่ี   

(1) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์ 02-299 2186  

(2) บริษัท ศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด   

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400   

โทรศัพท์ 0-2009-9999 

(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย   

273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม   

กรุงเทพมหานคร 10200   

โทรศัพท์ 0-2283-5353   

และ/หรือที่ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

และ/หรือศูนย์รับฝากต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินท่ีดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งเพื่อเก็บรักษา
ทรพัย์สินในต่างประเทศ  

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   

ท่ีอยู่ : ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 2  

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

เลขท่ี 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

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

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

4. ผู้จัดจำหน่าย : -  

5. ผู้ดแูลสภาพคล่อง (Market Maker) : - 

6. ผูล้งทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : - 

7. ท่ี่ีปรึกษาการลงทุน : - 

8. ท่ีปรึกษากองทุน : - 

9. ผูป้ระกัน : - 

10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : - 

11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : -  

12. Prime Broker : - 
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13. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน   

สทิธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ โดย
ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต่งตั้ง (ถ้ามี) ท้ังนี้ ให้เป็นไปตาม
หนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" ท้ังนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึน
ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

สิทธิในการรับเงินปันผล : เป็นไปตามรายละเอียดข้อ “การจ่ายเงินปันผล” ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
โครงการ  

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 
“เง่ือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม  

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่า
กรณีใดท้ังส้ินและไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน  

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหน่วย
ลงทุนของกองทุน ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ “เง่ือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” 
ของโครงการจัดการกองทุนรวม 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่า
กรณีใดท้ังส้ินและไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน  

สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : ผู้ถือหน่วยลงทุน
มีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการได้ ท้ังนี้ 
บริษัทจัดการจะกระทำการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ "วิธีการแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"   

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

สทิธิประโยชน์อื่น ๆ : - 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนท่ียงัส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ  

การท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่า
ในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับท่ีจะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนาม
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่
เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมท่ีตนถือ ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิใน
การได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนด
ของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย  

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :   

- ใบหน่วยลงทุน  

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน  

- สมุดบัญชีแสดงสิทธใินหน่วยลงทนุ  

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  

- อื่นๆ  

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

หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชื่อผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุก
ครั้งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการ
ทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน   

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

(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนท่ีส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการท่ีเป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง   

สมุดบัญชีแสดงสิทธใินหน่วยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชื่อผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน   

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

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

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

(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนท่ีมีการปรับรายการให้เป็นปัจจุบันครั้งล่าสุด เป็นรายการท่ีเป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง   

(6) ผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการ
กำหนด   



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มลัติ อนิคัมพลัส 

10 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนรายอ่ืน สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัท
จัดการจะปิดประกาศไว้ท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ โดยไม่ถือว่าเป็น
การดำเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ   

ใบหน่วยลงทุน   

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเฉพาะในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพื่อนำไปใช้เป็น
หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ท้ังนี้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุก
กรณีจะกระทำเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่าน้ัน โดยมีข้ันตอนดังนี้   

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน   

(2) ยื่นใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทุน   

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคำขอ สำหรับกรณีท่ีผู้ถือ
หน่วยลงทุนกรอกจำนวนหน่วยลงทุนในใบคำขอมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วย
ลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนจำนวนเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน   

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

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

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้  

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วย
ลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวม ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติ ดังนี้  

1. ประกาศข้ึนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) หรือวิธกีารอื่นใดท่ีผู้ลงทุนท่ัวไปสามารถทราบได้ 

2. แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
ท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชือ่ผู้ถือเมื่อได้รบัการร้องขอ  
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีอาจจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีท่ีต่างกันสำหรับหน่วยลงทุน
ท่ีขายในช่วงระยะเวลาท่ีต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด 
นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ัน  

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น 

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

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

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนท่ีปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่าน้ัน 

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลท่ีเก่ียวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) : - 

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

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

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำนำ
หน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้ 

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

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
พิเศษ ตามท่ีกำหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ดังนี้ 

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

2. หน่วยลงทุนของกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุน
ของกองทุน 

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

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือ
วา่ผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ 

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในกฎหมาย ให้
ถือว่ามตินั้นเสียไป 

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

(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่
ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดต้องได้รับมติ
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่งต้องได้รับมติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของข้อผูกพันท่ีเป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมี
สาระสำคัญท่ีเป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ท่ีออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติ
พิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังนี้ เรื่องทีก่ระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง 

(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

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

(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น 

(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี ทน. 

19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ 
อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ 

(จ) เรื่องที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ 

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือ
สมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 
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การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่วา่กรณีใด 

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

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี  

รายละเอียดเพิ่มเติม : ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการท่ัวไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า 
โดยในกรณีท่ีเกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอม
ให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

19. การเลิกกองทุนรวม  

เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :  

กองทุนจะเลิกเมื่อครบกำหนดอายุ หรือกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  

1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้ 

(1) มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วท้ังหมด โดยคำนวณตามมูลค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อย
กว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น  

(2)  จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทำการใด  

(3)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังนี้ 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วนัใดวันหน่ึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้
แล้วท้ังหมด  

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

ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ 
เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนท่ีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนน้ัน 

(4) กรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์
ตอ่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

ความในวรรคหน่ึง (3) และ (4) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังนี้ 

(ก)  กองทุนรวมตลาดเงิน 

(ข)  กองทุนรวมดัชนี  

(ค)  กองทุนรวมอีทีเอฟ 

(ง)  กองทุนรวมหน่วยลงทุน 

(จ)  กองทุนรวมฟีดเดอร์ 

2. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วย
ลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการจัดการ 
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3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเลิกโครงการ หรือดำเนินการอื่นใด ในกรณีท่ีมูลค่าหน่วย
ลงทุนท่ีจำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการลงทุน โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

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

(1)  มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ 
หรือคำส่ังที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 

(2)  มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไปตามที่กำหนดในประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน  

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

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

7. ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการส้ินสุดลงของ
การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหรือดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุน 

การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

1. เมื่อปรากฏกรณีตามหัวข้อเง่ือนไขในการเลิกกองทุนข้อ 1. บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุน
รวม ดังต่อไปนี้ 

(1)  ยุติการรับคำส่ังซื้อและคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันท่ีเกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน 

(2) แจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วนัทำการนับแต่วันท่ีเกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้ 

       1. แจ้งผู้ถือหน่วยท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้
ถือหน่วยได ้

       2. แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

       3. แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

(3)  จำหน่ายทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันท่ีเกิด
เหตุการณ์ให้เลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

(4)  ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 
10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
แล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมเปิดนั้น 
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2. กรณีการเลิกกองทุนรวม เพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเหตุอื่นท่ีทราบกำหนดการเลิก
กองทุนรวมล่วงหน้า  

บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้  

การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 

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

≥   5 วั น ท ำ ก า ร 
กอ่นวันเลิกกองทุน 

2  ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนท่ัวไปทราบเร่ือง
ดังกล่าว  

≥   5 วั น ท ำ ก า ร 
กอ่นวันเลิกกองทุน 

3  จำหน่ายทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้
เงินท่ีมีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม 

ให้ เส ร็จ ส้ิ น ก่ อ น วั น เลิ ก
กองทุน 

20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน   

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

สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของ
กองทุนรวม และผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เท่าท่ีคงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยถืออยู่ตามหลักฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วนัเลิกโครงการ   

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

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