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▪ กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ได้แก่ GAM Star Credit Opportunities (USD) (กองทุนหลัก) ชนิด
หน่วยลงทุน (share class) Institutional USD Accumulation  สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย GAM 
Fund Management Limited จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์  และอยู่ภายใต้  UCITS กองทุนหลักมี
วัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการเติบโตของเงินต้นในสกุลเงินดอลลาร์ โดยผ่านการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมี
การจ่ายรายได้ระหว่างทางจากจ านวนเงินต้นท่ีแน่นอน ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิหลักทรัพย์แปลง
สภาพ และตราสารประเภท contingent capital notesนอกจากน้ี หลักทรัพย์ท่ีกองทุนจะลงทุนยังรวมถึง ตราสารท่ีมีการก าหนด
อัตราดอกเบี้ยแน่นอนและลอยตัว โดยอาจมีการก าหนดอายุตราสารไว้หรือไม่ก็ได้ และไม่จ าเป็นต้องได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้โดยสถาบัน Standard & Poor's  หรือสถาบันจัดอันดับท่ีเทียบเท่าแห่งอื่น ท้ังนี้ กองทุนหลักจะลงทุนใน
ตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ โดยสถาบัน Standard &Poor's หรือสถาบันจัดอันดับ
ท่ีเทียบเท่าแห่งอื่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
กองทุนหลักอาจถือครองหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน หรือหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equities related securities) 
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Depository Receipts) ตราสารประเภท 
participation rights อื่น ๆ ตราสารประเภท participation notes และ ตราสารประเภท equity linked notes  โดยถือครองได้
เฉพาะในกรณีท่ีหลักทรัพย์ดังกล่าวแปลงสภาพจากตราสารหน้ีเป็นตราสารทุน  โดยกองทุนจะพยายามจ าหน่ายหลักทรัพย์
ประเภทตราสารทุนดังกล่าวออกให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้และจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

▪ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ เป็นกองทุนท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสม
มูลค่า ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ  ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล  ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควร
ศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนท้ัง 4 ชนิดก่อนการลงทุน  

▪ มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด อาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกค านวณมูลค่าหน่วย
ลงทุนส าหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

▪ การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน มิได้ท าให้ความรับผิดของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดหน่วย
ลงทุน ทรัพย์สินท้ังหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน 

▪ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน รวมถึงกองทุน SCBOPP อาจลงทุน
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุนและอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่า
ผู้ลงทุนท่ัวไป ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ลงทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

▪ กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจุกตัวในประเทศอังกฤษ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของ
ตนเองด้วย 

▪ ตราสาร Basel III มีเงื่อนไขที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงท่ีแตกต่างจากตราสารหน้ีท่ัวไป เช่น ตราสารอาจถูกบังคับแปลงสภาพเป็น
หุ้นสามัญ หรือ ถูกปลดหน้ีเมื่อเข้าเงื่อนไขที่ก าหนด เป็นต้น   
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▪ กองทุนสามารถลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสาร
หน้ีท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหน้ีของผู้ออกตรา
สาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือท้ังจ านวนได้  

▪ กองทุนน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยลงทุนกระจุกตัวในประเทศอังกฤษ ท าให้กองทุนมีความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทุน 
(Country Risk) คือ ความเสี่ยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง มาตรการทางการเงินในภาวะท่ีเกิด
เหตุการณ์ท่ีไม่ปกติ รวมถึงข้อจ ากัดต่างๆ  ในประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน ท าให้มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือ
อาจจะท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

▪ ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถ
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีค าสั่งไว้ 

▪   ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัย
ให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

▪   การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเมื่อเห็นว่าการลง ทุนใน
กองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ 

▪ ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินลงทุนคืน

มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินท่ีได้ลงทุนไป ท้ังน้ี ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน  

▪ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ (“กองทุน”) การเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัท
จัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับลงทะเบียน
การโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่ง
ปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษั ทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด าเนิน
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

▪ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจ าเป็นจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าท่ีเกิดขึ้นแล้วในขณะน้ีหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่
บริษัทจัดการท่ีจะปฏิบัติการและด าเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
น้ัน ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิ
ด าเนินการอื่นใดเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ 
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รายละเอียดกองทุนรวม 

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ 
 SCB Credit Opportunities Fund (SCBOPP) 

อายุโครงการ   : ไม่ก าหนดอายุโครงการ  

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดต้ัง/จัดการกองทุนรวม   : วันท่ี 15 มีนาคม 2561 

วันที่เสนอขาย : วันท่ี 20 – 26 มีนาคม 2561 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทของกองทุน 

▪ กองทุนรวมผสม 

▪ กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder (Feeder Fund)  

นโยบายการลงทุนของกองทุน 

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่  GAM Star Credit 
Opportunities (USD) (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) Institutional USD Accumulation  สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุน
หลักบริหารโดย GAM Fund Management Limited จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมี
วัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการเติบโตของเงินต้นในสกุลเงินดอลลาร์ โดยผ่านการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีการจ่ายรายได้
ระหว่างทางจากจ านวนเงินต้นท่ีแน่นอน ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิหลักทรัพย์แปลงสภาพ และตราสารประเภท  
contingent capital notes  นอกจากน้ี หลักทรัพย์ท่ีกองทุนจะลงทุนยังรวมถึง ตราสารท่ีมีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยแน่นอนและลอยตัว โดยอาจ
มีการก าหนดอายุตราสารไว้หรือไม่ก็ได้ และไม่จ าเป็นต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้โดยสถาบัน Standard & Poor's  
หรือสถาบันจัดอันดับท่ีเทียบเท่าแห่งอื่น 

ท้ังน้ี กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ โดยสถาบัน Standard &Poor's หรือ
สถาบันจัดอันดับท่ีเทียบเท่าแห่งอื่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

กองทุนหลักอาจถือครองหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน หรือหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equities related securities) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Depository Receipts) ตราสารประเภท participation rights อื่น ๆ ตรา
สารประเภท participation notes และ ตราสารประเภท equity linked notes  โดยถือครองได้เฉพาะในกรณีท่ีหลักทรัพย์ดังกล่าวแปลงสภาพ
จากตราสารหน้ีเป็นตราสารทุน โดยกองทุนจะพยายามจ าหน่ายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนดังกล่าวออกให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้และจะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ส่วนท่ีเหลือ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน และ/หรือ เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝากท้ังในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ รวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่ าง 
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/
หรือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่ าใช้จ่ายของกองทุน รวมท้ังอาจลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน เช่น การท าสัญญา สวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน  
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  (Derivatives) เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมส าหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ
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กองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็นต้น เพื่อคาดกา รณ์ทิศทางอัตรา
แลกเปลี่ยน  

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ า
กว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงอาจท าธุรกรรมการ
ให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ท้ังน้ี การด ารงอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนหลักและอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามท่ีระบุไว้ข้างต้น จะไม่น ามาบังคับใช้ในช่วงระหว่าง
รอการลงทุนซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วน  ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด  ท้ังนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไม่
สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (cascade investment) 

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 
▪ ผู้ลงทุนมีโอกาสท่ีจะได้รับก าไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึ้น  จากดอกเบี้ยหรือส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ท่ีกองทุนเข้าลงทุน 

รวมถึงโอกาสสร้างผลตอบแทนจากแนวโน้มเงินบาทอ่อนค่าเทียบกับเงินสกุลต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน ท้ังน้ี  ส าหรับผู้ลงทุนท่ีเป็น
บุคคลธรรมดาเงินก าไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึ้นดังกล่าวจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ระดับความเสี่ยงของกองทุน 

 

 

    

 
 

โอกาสขาดทุนเงินต้น 

 

 

 

 

 

 

 แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทนุรวม 

 

 

ต่ า สูง 

1 8 

7 2 
3 4 5 

6 

เสี่ยงต่ า 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างต่ า 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างสูง 

เสี่ยงสูง 

เสี่ยงสูงมาก 
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ลักษณะที่ส าคัญของกองทุนรวม 

Q: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร  
A: กองทุนน้ีเป็นกองทุนรวมส าหรับผู้ลงทุนท่ัวไปและมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังนี้ 
 กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่ 

1) ชนิดสะสมมูลค่า (SCBOPPA) : 
เหมาะส าหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total return) 

2) ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ (SCBOPPR) : 
เหมาะส าหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ  โดยกองทุนมุ่งหวังท่ีจะให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

3) ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBOPPD) : 
เหมาะส าหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล  

4) ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBOPPP) : 
เหมาะส าหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล สถาบันท่ีบริษัทจัดการก าหนดท่ีต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total 
return) โดยในเบื้องต้นบริษัทจัดการก าหนดให้บริการเฉพาะผู้ลงทุนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและ/หรือ กองทุนส่วนบุคคล ภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจัดการเท่าน้ัน 

ท้ังน้ี ในช่วงการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขาย และ/หรือให้บริการหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (SCBOPPA) และหน่วย
ลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (SCBOPPR) (หากมีการเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย และ/หรือให้บริการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดเสนอขายโดยจะระบุในหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายครั้งแรก) ภายหลังการเสนอขายครั้งแรกหากบริษัทจัดการ
จะเปิดเสนอขาย และ/หรือให้บริการหน่วยลงทุนชนิดอื่นเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดเสนอขาย และ/หรือให้บริการ โดยจะ
ระบุในหนังสือชี้ชวน 

ตัวอย่างการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
โดยสมมติให;้ 
วันท่ี 1 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จ าหน่ายได้ท้ังหมด 25,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท (ภายหลังหลักค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนและค่าธรรมเนียมซ้ือขายหลักทรัพย์) แบ่งเป็น 
 - หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 20,000,000 บาท 
 - หน่วยลงทุนชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ 5,000,000 บาท 
2. ดอกเบี้ยค้างรับในวันแรก 100,000 บาท 

   หน่วย:บาท 

  กองทุนรวม 
หน่วยลงทุนชนิด
สะสมมูลค่า 

หน่วยลงทุนชนิดรับ
ซื้อคืนอัตโนมัติ 

หน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงินปันผล 

หน่วยลงทุน 
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 

มูลค่าทรัพย์สินสทุธิที่จ าหน่ายได้
หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย
และคา่ธรรมเนียมซื้อขาย
หลักทรัพย์ (ถา้มี) 

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

ดอกเบี้ยค้างรับจ านวน 100,000 
บาท 

100,000.00 80,000.00 20,000.00 0.00 0.00 
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  กองทุนรวม 
หน่วยลงทุนชนิด
สะสมมูลค่า 

หน่วยลงทุนชนิดรับ
ซื้อคืนอัตโนมัติ 

หน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงินปันผล 

หน่วยลงทุน 
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 

มูลค่าทรัพย์สินสทุธิก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายกองทุน 

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

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน) 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT 
7%) 

 1.07% 1.07% 0.00 0.00 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT 
7%)  

(735.81) (588.65) (147.16) 0.00  0.00  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
= 0.03%   (+VAT 7%) 

(22.07) (17.66) (4.41) 0.00  0.00  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

= 0.061% (+VAT 7%) 
(44.89) (35.91) (8.98) 0.00 0.00 

ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน (802.77) (642.22) (160.55) 0.00  0.00  

มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) 25,099,197.23  20,079,357.78  5,019,839.45  0.00  0.00  

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 2,500,000.0000 2,000,000.0000 500,000.0000 0.0000 0.0000 

มูลค่าหน่วยลงทุน  

(บาทต่อหน่วย) 
10.0396 10.0396 10.0396 0.0000 0.0000 

วันที่ 2  

1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ จ านวน 30,000,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล จ านวน 2,000,000 บาท ชนิดผู้
ลงทุนกลุ่ม/บุคคล จ านวน 50,000,000 บาท 

2. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จ านวน 1,500,000 บาท 

3. มีส่วนเพ่ิมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 250,000 บาท 

  กองทุนรวม 
หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลคา่ 
หน่วยลงทุนชนิดรับ
ซื้อคืนอัตโนมัติ 

หน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงินปันผล 

หน่วยลงทุน 
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 

มูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า (บาท)  

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

รายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแตล่ะชนิด           

1.ซื้อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื้อคืน
อัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล 
และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 

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

2.ขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดสะสม
มูลค่า 

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

รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วย 80,500,000.00  (1,500,000.00) 30,000,000.00  2,000,000.00  50,000,000.00  
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  กองทุนรวม 
หน่วยลงทุนชนิด
สะสมมูลค่า 

หน่วยลงทุนชนิดรับ
ซื้อคืนอัตโนมัติ 

หน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงินปันผล 

หน่วยลงทุน 
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 

ลงทุนแต่ละชนิด (บาท) 

มูลค่าทรัพย์สินสทุธิภายหลัง
รายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแตล่ะชนิด 

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

ส่วนเพ่ิมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
จ านวน 250,000 บาท 

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

มูลค่าทรัพย์สินสทุธิก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายกองทุน 

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

วิธีคิดการปันสว่นมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ  

ชนิดสะสมมูลคา่  =  105,849,197.23 x (18,579,357.78/105,599,197.23) 

ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ  =  105,849,197.23 x (35,019,839.45/105,599,197.23) 

ชนิดจ่ายเงินปันผล  =  105,849,197.23 x (2,000,000.00/105,599,197.23) 

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล  =  105,849,197.23 x (50,000,000.00/105,599,197.23) 

ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน) 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดกองทุน 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT 
7%) 

  1.07% 1.07% 1.07% 0.535% 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT 
7%) 

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

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
= 0.03%   (+VAT 7%) 

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

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

= 0.061% (+VAT 7%) 
(189.27) (33.30) (62.77) (3.58) (89.62) 

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

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

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 

- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากซื้อ
หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืน
อัตโนมัติ จ านวน  

30,000,000 บาท/10.0397 
= 2,988,137.0957 หน่วย 

-หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากซื้อ
หน่วยลงทุนชนดิจ่ายเงินปนัผล  
จ านวน  
2,000,000 บาท /10.0397  

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

หน่วยลงทุนชนิดรับ
ซื้อคืนอัตโนมัติ 

หน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงินปันผล 

หน่วยลงทุน 
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 

= 199,209.1397 หน่วย 

- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากซื้อ
หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/
บุคคล จ านวน  
50,000,000 บาท/10.0397 = 
4,980,228.4929 หน่วย 

มูลค่าหน่วยลงทุน  

(บาทต่อหน่วย) 
10.0632 10.0631 10.0631 10.0631 10.0632 

วันที่ 3 

1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลคา่ จ านวน 3,000,000 บาท 

2. มีรายการลดหน่วยจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ให้ผูล้งทุนชนิดรบัซื้อคืนอัตโนมัติ จ านวน 1,000,000 บาท 

3. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม/บุคคล จ านวน 500,000 บาท 

4. มีรายการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล จ านวน 80,000 บาท 

5. มีส่วนเพ่ิมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 900,000 บาท 

มูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน
ของวันก่อนหน้า (บาท)  

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

รายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแตล่ะชนิด 

          

1. ซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสม
มูลค่า จ านวน 3,000,000 บาท 

3,000,000.00  3,000,000.00        

2. รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ จ านวน 
1,000,000 บาท และขายคืน
หน่วยลงทุน ชนิดบคุคล/กลุ่ม
บุคคล จ านวน 500,000 บาท 

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

3. จ่ายเงินปันผล จ านวน 80,000 
บาท 

(80,000.00)     (80,000.00)   

รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด (บาท) 

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

มูลค่าทรัพย์สินสทุธิภายหลัง
รายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแตล่ะชนิด 

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

ส่วนเพ่ิมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
จ านวน 900,000 บาท 

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

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

หน่วยลงทุนชนิดรับ
ซื้อคืนอัตโนมัติ 

หน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงินปันผล 

หน่วยลงทุน 
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 

รายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแตล่ะชนิด และส่วนเพ่ิมฯ 

วิธีคิดการปันสว่นมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ  

ชนิดสะสมมูลคา่  =  108,166,546.51 x (21,622,747.72/107,266,546.51) 

ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ  =  108,166,546.51 x (34,101,624.22/107,266,546.51) 

ชนิดจ่ายเงินปันผล  =  108,166,546.51 x (1,924,670.77/107,266,546.51) 

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล  =  108,166,546.51 x (49,617,503.80/107,266,546.51) 

ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน) 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดกองทุน 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT 
7%) 

  1.07% 1.07% 1.07% 0.535% 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT 
7%) 

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

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  
= 0.03% (+VAT 7%) 

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

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

= 0.061% (+VAT 7%) 
(193.42) (38.99) (61.49) (3.47) (89.47) 

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

มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) 108,163,820.42  21,803,472.00  34,386,647.74  1,940,757.29  50,032,943.39  

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
-หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากซื้อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 
จ านวน 3,000,000 บาท/
10.0632 = 298,115.9075 
หน่วย 
- หน่วยลงทุนลดลงจากการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของ
ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติจ านวน 1,000,000 
บาท/10.0631 = 99,372.9566 
หน่วย 
- หน่วยลงทุนลดลงจากการขาย
คืนหน่วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุน
กลุ่ม/บุคคล 500,000 บาท/
10.0632 = 49,685.9846 หน่วย 

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

มูลค่าหน่วยลงทุน  10.1398 10.1472 10.1472 9.7423 10.1475 
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  กองทุนรวม 
หน่วยลงทุนชนิด
สะสมมูลค่า 

หน่วยลงทุนชนิดรับ
ซื้อคืนอัตโนมัติ 

หน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงินปันผล 

หน่วยลงทุน 
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 

(บาทต่อหน่วย) 

 
Q: กองทุนรวมนี้มีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด 
A: 10,000 ล้านบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนของ 

โครงการได้ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท หรือคิดเป็นจ านวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 150,000,000 หน่วย 

Q: กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุน ในระยะเวลาเท่าใด 
A: เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนท่ีต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยสามารถรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ

ลงทุนในต่างประเทศได้ รวมถึงสามารถยอมรับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนและผลตอบแทนได้ในบางช่วงของการลงทุน 

Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน  
A:  ปัจจัยท่ีมีผลกระทบท่ีส าคัญ ได้แก่ 

1. กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ  โดยกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนพิจารณาลงทุนน้ันอาจลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีมีความเสี่ยงสูง หรือมีโอกาสท่ีจะมีความผันผวนสูง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคา
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินก็จะส่งผลให้ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้เช่นกัน   
2. กองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนจะไปลงทุนน้ัน  จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในต่างประเทศ จึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องของประเทศน้ันๆ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการจัดต้ังกองทุนรวมของประเทศไทย  
3.  ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปลี่ยนแปลง  ซึ่งอาจท าให้เงินต้นและ
ผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนตามไปด้วย 

Q: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร  
A:  กองทุนรวมนี้ไม่มีการประกันเงินลงทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น 

Q: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
A: กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมแบบไม่ก าหนดอายุโครงการ โดยวันท่ีสิ้นสุดรอบปีบัญชี ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน

เป็นกองทุนรวม 

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

จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

Q: การลงทุนในรูปแบบการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Link) คืออะไร 
A: การลงทุนในรูปแบบการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  คือ การท่ีผู้ลงทุนขอท าประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัท

ประกันชีวิตจะน าเงินค่าเบี้ยประกันส่วนหน่ึงหรือท้ังหมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามท่ีผู้ลงทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวมท่ีบริษัทประกัน
ชีวิตก าหนดไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตท่ีจะน าไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็นเท่าใดขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนด
ไว้ในกรมธรรม์ ท้ังนี้ เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตท่ีน าไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผลประกอบการ
ของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนเลือกไว้ 

Q: กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุน และผลการด าเนินงานอย่างไร 
A: กองทุนหลักท่ีกองทุนลงทุน ได้แก่ GAM Star Credit Opportunities (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) Institutional USD 

Accumulation สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)  

 นโยบายการลงทุน  
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       กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการเติบโตของเงินต้นในสกุลเงินดอลลาร์ โดยผ่านการลงทุนในหลักทรัพย์
ท่ีมีการจ่ายรายได้ระหว่างทางจากจ านวนเงินต้นท่ีแน่นอน ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิหลักทรัพย์แ ปลงสภาพ 
และตราสารประเภท contingent capital notesนอกจากน้ี หลักทรัพย์ท่ีกองทุนจะลงทุนยังรวมถึง ตราสารท่ีมีการก าหนดอัตราดอกเบี้ย
แน่นอนและลอยตัว โดยอาจมีการก าหนดอายุตราสารไว้หรือไม่ก็ได้ และไม่จ าเป็นต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้
โดยสถาบัน Standard & Poor's  หรือสถาบันจัดอันดับท่ีเทียบเท่าแห่งอื่น 

      ท้ังนี้กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ โดยสถาบัน Standard &Poor's หรือ
สถาบันจัดอันดับท่ีเทียบเท่าแห่งอื่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

กองทุนหลักอาจถือครองหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน หรือหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equities related securities) ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จ ากัดเพียง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Depository Receipts) ตราสารประเภท participation rights 
อื่น ๆ ตราสารประเภท participation notes และ ตราสารประเภท equity linked notes  โดยถือครองได้เฉพาะในกรณีท่ีหลักทรัพย์ดังกล่าว
แปลงสภาพจากตราสารหน้ีเป็นตราสารทุน โดยกองทุนจะพยายามจ าหน่ายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนดังกล่าวออกให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะ
ท าได้และจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ความเสี่ยงของกองทุนหลัก  

การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหน้ี 

การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหน้ีมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมวดธุรกิจ หลักประกัน และเครดิต โดยหลักทรัพย์ท่ีมีอันดับ
ความน่าเชื่อถือต่ ากว่าโดยปกติจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าหลักทรัพย์ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่าเพื่อเป็นการทดแทนความน่าเชื่อถือทาง
เครดิตท่ีลดลงและความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นของการผิดนัดช าระหน้ี หลักทรัพย์ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าโดยท่ัวไปมีแนวโน้มที่จะสะท้อน
พัฒนาการของบริษัทและตลาดระยะสั้นได้มากกว่าหลักทรัพย์ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า ท่ีโดยหลักแล้วตอบสนองต่ อความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ยในระดับท่ัวไป มีนักลงทุนจ านวนไม่มากท่ีลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าและด้วยเหตุน้ีจึงเป็น การ
ยากล าบากกว่าท่ีจะขายหลักทรัพย์ประเภทน้ี ณ เวลาท่ีเหมาะสมที่สุด 

การลงทุนในตราสารประเภทโคโค่บอนด์ (CoCo Bonds) 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารประเภท Contingent convertible notes หรือท่ีรู้จักกันในชื่อหุ้นกู้ โคโค่ (CoCo Bonds) หุ้นกู้ชนิดพิเศษน้ีอาจมี
ผลขาดทุนอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเกิดเหตุการณ์ท่ีเป็นเงื่อนไขบางอย่างขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับเกณฑ์ก ากับดูแลเงินทุน เหตุการณ์ท่ีเป็นเงื่ อนไขยัง
อาจเกิดขึ้นเมื่อองค์กรท่ีก ากับดูแลผู้ออกตราสารมีข้อพิจารณาว่าผู้ออกไม่อาจปฏิบัติตามเกณฑ์ได้   

เหตุการณ์ท่ีเป็นเงื่อนไขดังกล่าวท าให้ตราสารชนิดน้ีมีประเภทความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากกรณีหุ้นกู้แบบดั้งเดิม กองทุนจึงอาจมีแนวโน้มท่ี
จะเสียหายจากการขาดทุนบางส่วนหรือท้ังหมดของเงินต้นท่ีได้ลงทุนไปในโคโค่บอนด์มากกว่ากรณีท่ีกองทุนลงทุนในหุ้นกู้แบบดั้งเดิม ใน
อีกทางหน่ึง เมื่อเกิดเหตุการณ์ท่ีเป็นเงื่อนไขขึ้น โคโค่บอนด์อาจถูกแปลงไปเป็นหุ้นของบริษัทผู้ออกตราสารซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการ
สูญเสียมูลค่าได้ ในบางสถานการณ์ ผู้ถือโคโค่บอนด์อาจขาดทุนได้มากกว่าผู้ถือตราสารทุนซึ่งแตกต่างจากล าดับชั้นของเงินทุน โคโค่
บอนด์อาจไม่มีก าหนดระยะเวลาครบก าหนดท่ีแน่นอนและยังอาจมีอัตราดอกเบี้ยท่ีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจอิสระอย่างเต็มท่ี ซึ่งหมายความว่า
ตราสารชนิดน้ีอาจจะถูกยกเลิกตามดุลยพินิจของผู้ออกตราสารหรือตามค าร้องขอของหน่วยงานท่ีก ากับดูแลตัวผู้ออกตราสาร และ 
เนื่องจากโคโค่บอนด์เป็นโครงสร้างท่ีค่อนข้างใหม่ ดังน้ัน จึงมีความไม่แน่นอนว่าตราสารดังกล่าวจะเป็นเช่นไรเมื่ออยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ี
กดดัน 

หมายเหตุ:  

กรณีท่ีข้อมูลความเสี่ยงของ GAM Star Credit Opportunities (USD) ) ท่ีระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับน้ี มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับ
กองทุนหลัก ให้ถือเอาข้อมูลต้นฉบับของกองทุนหลักเป็นหลัก และ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน 
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     ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของกองทุน  

 ผลการด าเนินงานของกองทุน GAM Star Credit Opportunities (USD) (กองทุนหลัก) เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) แสดง ได้
ดังต่อไปน้ี 

Fund performance % 
Cumulative 

YTD 1M 3M 1Y 3Y Since launch 
Fund 0.95 0.95 1.39 12.39 26.51 52.01 
Benchmark -0.96 -0.96 -0.20 5.08 7.81 17.80 

 

Fund performance % 
Annualised 

3Y Since launch 
Fund 8.14 9.01 
Benchmark 2.53 3.43 
หมายเหตุ : 
(1) ที่มา: เอกสาร fact sheet ของ GAM Star Credit Opportunities (USD) (กองทนุหลัก) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 
(2) ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

 
Q :  ความผันผวนของผลการด าเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศนั้นเป็นอย่างไร 

A:  จากผลการด าเนินงานของกองทุนหลักข้างต้น เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) อาจพิจารณาได้จากความผันผวน/ความ
เคลื่อนไหวของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาได้ตามรูป (กราฟ) ดังนี้ 

กราฟแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน GAM Star Credit Opportunities (USD)   

 
    (ท่ีมา: Bloomberg ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2556 – 31 มกราคม 2561) 
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กราฟแสดงผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุน GAM Star Credit Opportunities (USD)  เปรียบเทียบกับดัชนี  Barclays US Aggregate 
Corporate Total Return Index in USD 

 
หมายเหตุ : (1) ท่ีมา Bloomberg ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2556 – 31 มกราคม 2561 

     (2) ผลตอบแทนในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง 
ผลตอบแทนในอนาคต 

 
 

ข้อก าหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน 

Q: กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร 
A: การเสนอขายหน่วยลงทุน 

ในครั้งแรกผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ า 5,000 บาท  ในราคาหน่วยลงทุน หน่วยละ 10.00 บาทยกเว้น ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล ผู้ลงทุน
สั่งซื้อหน่วยลงทุน ครั้งแรกและครั้งถัดไปไม่น้อยกว่า 1 บาท ค านวณเป็นหน่วยลงทุนได้ โดยน าจ านวนเงินท่ีสั่งซื้อหน่วยลงทุนหารด้วยราคา
ขายหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน     (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ (ถ้ามี)) ยกตัวอย่าง เช่น หากผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนในช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และค่าธรรมเนียมส าหรับการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนส าหรับช่วงการเสนอขายครั้งแรก เท่ากับร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั้งแรกเท่ากับ 10.0535 บาทต่อหน่วย  โดยหากผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนเท่ากับ 5,000 บาท ในช่วงการเสนอขายครั้งแรกดังกล่าว ผู้
ลงทุนจะได้รับจ านวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 497.3392 หน่วย (5,000/10.0535)  

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ ดังนี ้
ช่วงระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก (IPO): “ทุกวันท าการ”  
▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  โทร. 0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900, 

 0-2544-3907, 0-2544-3909, 0-2544-3941, 0-2544-3998 
และส านักงานสาขาทุกแห่ง เวลาเปิดท าการ - 15.30 น. 

▪ บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัด โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดท าการ – 15.30 น. 
▪ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ หรืออาจพิจารณารับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทาง

อินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com เวลา เริ่มให้บริการ -16.00 น. 

http://www.scbeasy.com/
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ช่วงระยะเวลาการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (หลัง IPO): “ทุกวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน*” ตั้งแต่เวลาเปิดท าการจนถึงเวลา
ท่ีบริษัทจัดการก าหนด ท้ังน้ี จะเริ่มเปิดรับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ภายใน 1 เดือนนับแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะติดประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป โดยผู้ลงทุนสั่งซื้อครั้งแรกไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และครั้งต่อไปไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ยกเว้น ชนิดผู้ลงทุน
กลุ่ม/บุคคล ผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุน ครั้งแรกและครั้งถัดไปไม่น้อยกว่า 1 บาท ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ท่ี  
▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  โทร. 0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900, 

       0-2544-3907, 0-2544-3909, 0-2544-3941, 0-2544-3998 
   และส านักงานสาขาทุกแห่ง เวลาเปิดท าการ - 15.00 น. 

▪ บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัด โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดท าการ – 15.00 น. 
▪ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ และบริษัทอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืน

อื่นเพิ่มเติมได้ในภายหลัง หรืออาจพิจารณารับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผ่าน 
o บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com  

เวลาเริ่มให้บริการ -15.00 น. 

อน่ึง บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง  

(ท้ังนี้ *วันท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวันท าการตามปกติของบริษัทจัดการ และ /หรือวันท าการของต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน และ/หรือวันท าการ
ของกองทุนต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน และ/หรือประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศก าหนดเพิ่มเติม) 

กรณีผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้ แต่ส าหรับกรณีผู้ลงทุนท่ีเป็น
นิติบุคคลผู้ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการก าหนด เว้นแต่บริษัท
จัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 

ผู้ลงทุนสามารถช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  

  กรณีผู้ลงทุนท ารายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และสาขาของธนาคาร 
 ช าระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม  
"ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด” 

 กรณีผู้ลงทุนท ารายการผ่านบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอื่นท่ีได้รับการแต่งตั้ง 
 น าเช็คหรือเงินสดเข้า “บัญชีจองซื้อกองทุนบลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปน้ี 

ธนาคาร เลขที่บัญชี 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 049-3-14025-7 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 745-1-03996-7 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 777-0-05798-9 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 129-3-16153-3 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 001-1-53664-6 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 00011300000058 
ธนาคารธนชาติ จ ากัด (มหาชน) 014-3-00524-4 
ธนาคาร ยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 739-3-63022-5 
ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 080-0-35104-9 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 039-6-03711-9 
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 0001-114-005054-9 

http://www.scbeasy.com/
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ธนาคาร เลขที่บัญชี 

ธนาคารออมสิน 000-0-43239-3 

การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 

 กรณีผู้ลงทุนท ารายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และช่องทางที่ธนาคารก าหนด  
 ช าระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม  
“ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด” 

 กรณีผู้ลงทุนท ารายการผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอื่นท่ีได้รับการแต่งตั้ง 
 น าเช็คหรือเงินสดเข้า “บัญชีซ้ือกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปน้ี 

ธนาคาร เลขที่บัญชี 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 049-3-13640-2 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 745-1-03912-6 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 777-0-05844-9 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 129-3-16151-7 

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 001-1-53394-0 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 00011300000058 
ธนาคารธนชาติ จ ากัด (มหาชน) 014-3-00522-8 

ธนาคาร ยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 739-3-63018-7 
ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 080-0-35101-4 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 039-6-03709-7 

ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 0001-114-005054-9 

ธนาคารออมสิน 000-0-43238-5 

วิธีการรบัซื้อคืน 

กรณีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
(1) บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับ

ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการด าเ นินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติแล้ว ท้ังนี้ การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง 

(2) การพิจารณาจ านวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการ
จะด าเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากผลตอบแทนจากการลงทุน และ/หรือเงินต้น 

(3) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นโดยน าเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์
ตราสารหน้ีระยะสั้น (SCBSFF) หรือ กองทุนรวมตราสารหน้ี/กองทุนรวมตลาดเงินท่ีบริษัทจัดการก าหนด  หรือกองทุนรวมอื่นตาม
ความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  โดยกองทุนท่ีรองรับจะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการก าหนด 

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีรายชื่อตามหลักฐานท่ีปรากฎอยู่
ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

(5) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ในการค านวณ  ราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน  
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ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งค าสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในวันท ารายการรับซื้อคืนอัตโนมัติ จนท าให้หน่วยลงทุนท่ี  เหลืออยู่
ไม่เพียงพอต่อการท ารายการรับซื้อคืนอัตโนมัติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะท ารายการรับซื้อคืนอัตโนมัติหน่วยลงทุนคงเหลือท้ังหมด 
โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหล าย
อย่างดังน้ี 
(ก) กรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนถูกค าสั่งยึดหรืออายัดหน่วยลงทุนโดยผู้ที่มีอ านาจตามกฎหมาย บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการรับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนโดยอัตโนมัติ ท้ังนี้เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนท่ีถูกค าสั่งยึดหรืออายัดดังกล่าวเท่าน้ัน 
(ข) กรณีท่ีหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนติดภาระจ าน าอยู่ บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ท้ังนี้เฉพาะ

หน่วยลงทุนในส่วนท่ีติดภาระจ าน าดังกล่าวเท่าน้ัน 
(ค) กรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งนั้นๆ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกความเห็นชอบให้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นได้ เว้นแต่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมและ
อนุญาตเป็นกรณีพิเศษส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย 

ในกรณีวันท่ีก าหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ันตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทจัดการ และ /หรือตรงกับวันหยุดของประเทศท่ีกองทุนลงทุน 
(กรณีท่ีมีการลงทุนในต่างประเทศ) หรือเป็นวันท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีค าสั่งให้บริษัทจัดการหยุดรับค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในวันท าการถัดไป 

กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 

บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทุกวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเปิดท าการจนถึงเวลาท่ีบริษัทจัดการก าหนด 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท าการขายคืน โดยมีมูลค่าขั้นต่ าในการขายคืน 1,000 บาท และมูลค่าขั้นต่ าคงเหลือในบัญชี 1,000 บาท  (ยกเว้น
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคลมูลค่าขั้นต่ าในการขายคืน และ มูลค่าขั้นต่ าคงเหลือในบัญชี 1 บาท ) ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะช าระเงินคืนให้ผู้ลงทุน
ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดท าการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย
ชื่อผู้ลงทุน ตามที่ผู้ลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

ผู้ลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน* ได้ท่ี  : 
▪ บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัด โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดท าการ - 15.00 น. 
▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ผู้ลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนได้ท่ี 
o ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  โทร. 0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900, 
        0-2544-3907, 0-2544-3909, 0-2544-3941, 0-2544-3998  

และเฉพาะช่องทางที่ธนาคารก าหนด เวลาเปิดท าการ - 15.00 น. 
o บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com  

เวลาเริ่มให้บริการ – 15.00 น. 
อน่ึง บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง  

(ท้ังน้ี *วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันท าการตามปกติของบริษัทจัดการ และ /หรือวันท าการของกองทุนหลัก และ/หรือวันท าการของ
ต่างประเทศท่ีกองทุนหลักลงทุน และ/หรือประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศก าหนดเพิ่มเติม) 

Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

http://www.scbeasy.com/
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A: บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิ กการท าธุรกรรมของผู้ถือ
หน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่จ าต้องแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  

(ก)  ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบค าขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอส าหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการ
ก าหนด  

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

(ค)  บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความ
น่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ  

(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน  4 
คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต 

(ฉ) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้(“กองทุน”)  การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ
หรือปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัท
จัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง 
พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคล
ดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

(ช) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัท
จัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 

Q: กองทุนรวมนี้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน  การไม่ขายหรือไม่รับ ซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามค าสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับค าสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 

A: การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้ว
ได้ เฉพาะในกรณีท่ีก าหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี  

(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุดังต่อไปน้ี โดยความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว  

(ก)  มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ  

(ข)  มีเหตุท่ีท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการ  

(2) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการยังไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุ น 
บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา



 

                                                                                         18              กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ : SCBOPP                      

ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หน่ึ ง
สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  

(3) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 

ท้ังน้ี การเลื่อนก าหนดช าระเงินค่าขายคืนข้างต้น บริษัทจัดการจะด าเนินการตามท่ีระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง 

บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตามค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับค าสั่งซื้ อหรือ
ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีท่ีก าหนดไว้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ  

(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปน้ี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค) มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  

ท้ังน้ี การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งท่ีได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) 
หรือ (ค) สามารถกระท าไม่เกิน 1 วันท าการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากส านักงาน  

(3) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ีเกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยส าคัญ  

(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ ท้ังน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีซื้ อ
ขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม  

(ข) มีเหตุการณ์ท่ีท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงิน
จากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุท่ีท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปน้ี  

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าดังต่อไปน้ี  

1. การกระท าท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  

3. การกระท าท่ีเป็นการปฏิบัติตามค าสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระส าคัญ 

(5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการอันเน่ืองมาจากการท่ี
บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
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ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการด ารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระท าได้ไม่เกิน 3 วันท าการ 

ท้ังน้ี การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่งข้างต้น บริษัทจัดการจะด าเนินการตามท่ีระบุในรายละเอียดโครงการ
และหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

การหยุดรับค าสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือ
เพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับค าสั่งซื้อหรือ ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการ
ชั่วคราว ตามระยะเวลาท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ท้ังน้ี ไม่เกิน 20 วันท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้  

Q: วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 
A: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและออกได้ ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการก าหนด เว้นแต่บริษัทจัดการ

จะอนุญาตเป็นอย่างอื่น โดยผู้ถือหน่วยสามารถติดต่อท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้ง
จากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ซึ่งสามารถรับค าสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุน หรือเป็นผู้ท าหน้าท่ีในการเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุน หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือช่องทางให้บริการอื่นใดท่ีบริษัทจัดการก าหนด 
ตามก าหนดการและช่องทางที่สอดคล้องกับการท ารายการสั่งซื้อ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท ารายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้ หากบริษัทจัดกา ร
เปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ 
และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียด
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และ
ส านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันท าการก่อนการเปลี่ยนแปลงการให้บริการดังกล่าว ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 

Q:  กองทุนรวมนี้ก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไร 
A:  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปน้ี   

(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามค าสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไม่รวมถึงกรณี ท่ีผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้น  
ไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกันและปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น) 

(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ  ท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้ 

ท้ังน้ี ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองท่ีส านักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผู้รับโอนยังไม่ได้เป็น
ผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าขอใช้บริการกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อม
ค าขอโอนหน่วยลงทุน และช าระค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนท่ีระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)   

นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน พร้อมหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
รับค าขอโอนหน่วยลงทุน   



 

                                                                                         20              กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ : SCBOPP                      

ท้ังนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว 

อน่ึง เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ (“กองทุน”) การรับลงทะเบียนการโอนหน่วย
ลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะลงทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้
น้ัน รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืน หน่วยลงทุน ได้
จากช่องทางใด 

A: บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ใน Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com หรืออื่น ๆ 
(ถ้ามี) ทุกวันท าการ  

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

Q: กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

A:  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีการท ารายการ
ซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการท ารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน  
โดยในกรณีท่ีเป็นการสั่งซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่ง
หนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ส่วนในกรณีการท ารายการ
ภายหลังช่วงเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบยืนยันการท ารายการดังกล่าว ใบก ากับภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการขาย/
รับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือใบเสร็จรับเงิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันค านวณ
มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน  ท้ังนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
อนุญาตด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไข 

A: สิทธิในการไม่ได้รับจัดสรรหน่วยลงทุน: 
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลท่ีซื้อหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมก ากับตลาด ทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกีย่วกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ 

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ:   
ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด บริษัท
จัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันน้ันในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

Q: ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 

A: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะท าการติดประกาศ ณ ท่ีท า
การของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

Q: กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

A: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถน าส่งข้อร้องเรียนมาได้ท่ี 

http://www.scbam.com/
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• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2777-7777 กด 0 กด 6  
• ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000 
• ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-1962 / 0-2470-1523 โทรสาร 0-2470-1996-7 

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม และการฝ่าฝืนหรือการไม่
ปฏิบัติน้ันก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ ชักช้า โดยใน
กรณีท่ีเกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้น าข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 

Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ? 

A:      บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ท่ี
ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และ 
กองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการจ านวนท้ังหมด 191 กองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม เท่ากับ 899,706,351,993.47 บาท (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2561) 
   รายช่ือคณะกรรมการจัดการ 

1. นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการลงทุน 
3. นางปิ่นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์ รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารปฏิบัติการ 
4. นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน 
5. นางสาวจารุภัทร ทองลงยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน 
6. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหน้ี 
7. นายอาชวิณ อัศวโภคิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์และตราสารหน้ีต่างประเทศ 
8. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ 
9. นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน 
10. นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน 
11. นางสาววริษา ลพานุกรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจเครือข่าย 
12. นางสาวอมรมาลย์ อัมพรพิสิฏฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
13. นางสาวสมใจ โรจน์เลิศจรรยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน 
14. นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 
 1. นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 2. นายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์ ประธานกรรมการบริษัท 
 3. ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ กรรมการ 
 4. นายชลิตติ เน่ืองจ านงค์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
 5. ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ กรรมการบริษัท 

 6. นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 7. นางสาวศรัณยา เวชากุล กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  
A:    1.  นายสมิทธ์ พนมยงค์   
 2. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย 
 3. นางสาวจารุภัทร ทองลงยา 
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 4. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร 
 5. นายอาชวิณ อัศวโภคิน 

6. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส 
7. นายพูนศักดิ์ โล่สุนทร 
8. นางสาวมยุรา ถิ่นธนสาร 
9. นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร 
10. นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์ 
11. นางสาวอรวี อุดมพาณิชย์ 
12. นายศุภกร ตุลยธัญ 
13.   นายสิร พศินพงศ์ 

 14.  นางสาวศศิพิมพ์ สดแสงจันทร์ 
 
Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 
A: รายขื่อและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทุน แสดงได้ดังนี้ 

กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หน้าที่และความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 

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

-   ปริญญาตรี Bachelor of 
Science in Psychology 
Washington State 
University 

-   คุณวุฒิพิเศษ CFA 
Charterholder, Fund 
Manager License 

-  ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุนผ่าน
กองทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ 

-  ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายจัดสรร
สินทรัพย์ และกลยุทธ์การลงทุน บลจ.
ไทยพาณิชย์  

-  รองผู้อ านวยการ ฝ่ายจัดการกองทุน
ตราสารทุน บลจ.วรรณ  

-  ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตรา
สารหน้ี บลจ.อเบอร์ดีน 

-  เศรษฐกร บล.ทิสโก้  

2 นายอภิวัฒน์ น้าประทานสุข บริหารกองทุน -ปริญญาโท International 
Economics and Finance 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

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

- รองผู้อ านวยการ ฝ่ายการลงทุนผ่าน
กองทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์  

- ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายตลาดการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

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

- ผู้อ านวยการ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การ
ลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล หน้าที่และความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการลงทุน 
บลจ.ภัทร 

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการลงทุน 
บลจ.ทิสโก้ 

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการลงทุน 
บลจ.ฟินันซ่า 

- นักวิเคราะห์อาวุโส กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ 

- นักวเคราะห์ บล.ซีมิโก้ 
4 นางสาวอภิญญา องค์คุณา

รักษ์ 
บริหารกองทุน -  ปริญญาโท Master of 

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

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

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

-  ผู้อ านวยการ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์             
    การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
-  Investment Associate, Hedge   
    Fund/Absolute Return Strategy,    
    Stamos Capital Partners, USA 
-  วาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  
   (มหาชน) 

5 นายศุภจักร เอิบประสาทสุข บริหารกองทุน -  ประกาศนียบัตร 
Management โรงเรียนการ
บริหารสโลน สถาบัน
เทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ 
(เอ็มไอที) 
-ปริญญาโท  MBA, Finance 
มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น (เซี่ยงไฮ้) 
-ปริญญาโท  MSc, Finance 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า) 
-ปริญญาตรี เศรษฐศาตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
-คุณวุฒิพิเศษ CFA Level 1, 
Fund Manager License 

- ผู้อ านวยการ ฝ่ายการลงทุนผ่าน
กองทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ 

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุนใน
ต่างประเทศ บลจ.กรุงศรี 

- อาจารย์พิเศษภาควิชาการเงิน 
Sripatum International College 

- Payables Associate, บ.เอ็กซอนโม
บิล 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล หน้าที่และความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 

6 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 

-  รองผู้อ านวยการ, ฝ่ายการลงทุนผ่าน
กองทุนต่างประเทศ, บลจ.ไทยพาณิชย์ 
จ ากัด 

-  Trader, ฝ่ายตลาดสินค้าล่วงหน้าและ
บริหารความเสี่ยง, บริษัท น้ าตาลมิตร
ผล จ ากัด 

-  รองผู้จัดการ, ฝ่ายตลาดการเงิน, บริษัท   
ทุนภัทร จ ากัด (มหาชน) 

-   Associate, ฝ่ายวานิชธนกิจและตลาด 
ตราสารทุน, บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร 
จ ากัด (มหาชน) 

7 นายวิจักขณ์ ณ เชียงใหม่ บริหารกองทุน -  ปริญญาโท  Master of 
Commerce, Applied 
Finance Major, The 
University of Queensland 

-   ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร์
อิเล็กทรอนิคส์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 

-  คุณวุฒิพิเศษ  CFA Level I, 
Fund Manager License 

-   ผู้จัดการ ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุน
ต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ 

-   วิศวกร ฝ่ายพัฒนาระบบการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์, UTAC Thai Limited 

8 นายวรุณ ทรัพย์ทวีกุล บริหารกองทุน -  ปริญญาโท Master of  
Science Financial 
Engineering มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย   

-   ปริญญาตรี Bachelor of 
Business Administration 
in General Management 
มหาวิทยาลัยอัมสัมชัญ 

 -  คุณวุฒิพิเศษ CFA level1, 
FRM level1, Fund 
Manager License 

-   ผู้จัดการ ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุน    
    ต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์                                                                                 
-  เจ้าหน้าท่ี ท่ีปรึกษาการลงทุนตราสาร   
ทุนและตราสารอนุพันธ์  บมจ.หลักทรัพย์  
    เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) 
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Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
A: ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท์ 

1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  

0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2,  
0-2544-3874-6, 0-2544-3900, 
0-2544-3907, 0-2544-3909,  
0-2544-3941, 0-2544-3998 

2 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) 0-2305-9000 

3 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 0-2659-7777 
4 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 0-2648-3600 
5 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด 0-2648-1111 

6 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 0-2638-5000 
7 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2659-8000 
8 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 0-2695-5000 

9 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จ ากัด (มหาชน) 0-2672-1000 
10 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 0-2657-7000 
11 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด 0-2697-3875 

12 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 0-2618-1000 
13 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2663-9999 
14 บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ ากัด 0-2223-2288 

15 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 0-2658-9000 
16 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) 0-2684-8888 
17 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด 0-2572-5999 

18 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2862-9999 
19 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 0-2352-5100 
20 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2627-3100 

21 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 0-2949-1000 
22 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด  0-2660-6677 
23 บริษัทหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จ ากัด 0-2101-8550 

24 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จ ากัด 0-2238-3987 
25 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จ ากัด 0-2801-9100,0-2343-9500 
26 บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2658-6300 

27 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 0-2658-5800 
28 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จ ากัด 0-2861-5508 
29 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จ ากัด 0-2680-5000 

30 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จ ากัด 0-2266-6698 
31 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 0-2217-8000 
32 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2658-8888 
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท์ 

33 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 0-2205-7000 
34 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน) 0-2207-0038 
35 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2635-1700 

36 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 0-2633-6000 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง  

นายทะเบียนหน่วยลงทุน 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  โทร. 0-2128-2332-7 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)   โทร. 0-2470-3207     

“นอกจากหน้าท่ีตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย” 
 

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม 

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก 

•   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
  ท่ีอยู:่    ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7 – 8  
   เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 
   เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
   โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 
  Website: www.scbam.com 
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
  Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6 
• ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ 

ท้ังนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงช่องทางการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังได้ 
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ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง 

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่  GAM Star Credit 
Opportunities (USD)  (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) Institutional USD Accumulation  สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) 
กองทุนหลักบริหารโดย GAM Fund Management Limited จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ และอยู่ภายใต้ UCITS ท้ังน้ี 
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ท่ีจะเพิ่มผลตอบแทนรวมจากการลงทุนระยะยาว โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนท่ีส่งผลให้มี net 
exposure ท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

▪ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ( Market Risk ) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซึ่งเป็นความเสี่ยงท่ีบริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถควบคุมได้  

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ รวมท้ังติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคา และยังสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้
ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

▪ ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : ความเสี่ยงท่ีเกิดจากผลการด าเนินงานของผู้ออกตราสารท่ี
กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการท าก าไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณ์แข่งขัน ความผิดพลาด
ของผู้บริหาร เป็นต้น ท าให้ผู้ลงทุนในตราสารต้องสูญเสียเงินลงทุนได้ 

บริษัทจัดการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตราสารท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังสามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ 

▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : ความเสี่ยงจากตราสารหน้ีท่ีกองทุนรวมไปลงทุนท่ี
อาจจะมีการผิดนัดช าระหน้ี คือบริษัทผู้ออกตราสารหน้ีน้ัน ๆ ไม่สามารถน าเงินต้น/ดอกเบี้ยมาจ่ายเมื่อถึงวันท่ีครบก าหนดท่ีต้องจ่าย โดยมี
สาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรือไม่มีสภาพคล่องพอท่ีจะมาจ่ายคืน เป็นต้น   

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ของผู้ออกตราสาร และคัดเลือกตราสารท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังสามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ 

▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) : ความเสี่ยงจากการท่ีราคาหลักทรัพย์ท่ีอ้างอิงอยู่มีราคา
เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับท่ีคาดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ  

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ รวมท้ังติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปลี่ยนสถานการณ์
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น  

▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง  

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง : อันเน่ืองจากปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อตัวแปรอ้างอิงเปลี่ยนไป 
เช่น ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน (ค่าเงิน) ปริมาณเงินไหลเข้าหรือออก (Fund Flow) ปัจจัยทาง
สังคม และปัจจัยด้านการเมือง เป็นต้น ดังน้ันกองทุนอาจมีความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลตอบแทนน้อยลง หรือเสียโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนท่ีดีขึ้น หากตัวแปรอ้างอิงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้  ท้ังนีก้่อนพิจารณาลงทุน กองทุนจะคาดการณ์ หรือ
ท าการศึกษาและวิเคราะห์ตัวแปรอ้างอิงของตราสารดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อให้กองทุนมีความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับผลตอบแทนตามเงื่อนไขท่ีก าหนด
ไว้โดยมีระดับความเสี่ยง และผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
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- ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) : ความเสี่ยงเมื่อกองทุนต้องการน าผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ยรับในรูปกระแสเงินสด
ท่ีได้รับจากตราสาร ฯ ท่ีลงทุนในแต่ละงวดของกองทุน ไปลงทุนต่อ แล้วไม่สามารถได้รับอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนท่ีเท่าเดิมใน
สถานการณ์ท่ีอัตราผลตอบแทนของตลาดตราสารหน้ี มีแนวโน้มลดลง  เน่ืองจากกระแสเงินสดท่ีได้รับจากดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ จะถูกน าไป
ลงทุนใหม่อีกครั้งในตราสารอื่นในราคาตลาดขณะน้ันซึ่งอาจมีอัตราดอกเบี้ยต่ าลง โดยบริษัทจัดการจะท าการวิเคราะห์สรรหาตราสารเพื่อ
น ากระแสเงินสดท่ีได้รับจากดอกเบี้ยในแต่ละงวดไปลงทุนต่อเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทน โดยค านึงถึงเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวม
และผู้ถือหน่วยลงทุน ให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 

- ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา (Credit Risk) : ในกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
อันเนื่องจากภาระความเสี่ยงจากการเข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนไม่สามารถปฏิบัติ
ตามภาระท่ีได้ตกลงไว้ในสัญญา แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structure note) ท่ีคู่สัญญา
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ Investment Grade จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ท่ีได้รับการยอมรับจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

-  ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบก าหนด (Call Risk)  : ในกรณีท่ีตราสารดังกล่าวมีเงื่อนไขให้มีการเรียกไถ่ถอน
คืนได้ก่อนก าหนด Call option ไว้ล่วงหน้า ผู้ออกตราสารมีสิทธิท่ีจะจ่ายช าระหน้ีได้ก่อนก าหนด ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดลดลงหรือการท่ีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออตราสารเพิ่มขึ้น หรือผู้ออกตราสารสามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นท่ีมีต้นทุนต่ ากว่ามาจ่าย
คืน (Refinancing) ท าให้กองทุนถูกบังคับให้ไถ่ถอน และเสียโอกาสในการได้รับอัตราผลตอบแทนในระดับเดิม โดยต้องน าเงินท่ีได้รับคืนน้ัน
ไปลงทุนใหม่ในตราสารอื่นทดแทนซึ่งอาจมีอัตราผลตอบแทนต่ ากว่าอัตราเดิมที่เคยได้รับ ในการน้ีบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนตราสารท่ี
มคีุณภาพ ตลอดจนความเหมาะสมของเงื่อนไขการช าระเงินคืนของตราสารน้ัน ๆ พร้อมท้ังก าหนดและเจรจาเพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนท่ี
ดีขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงดังกล่าวด้วย 

▪  ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and political risk) 
คือ ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  การเงิน  ตลอดจนภาวะตลาดเงิน  ตลาดทุน  
ของประเทศต่าง ๆ  ท่ีกองทุนลงทุน 

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยลงทุนกระจุกตัวในประเทศอังกฤษ จึงอาจได้รับผลกระทบหากมีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อก าหนด กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ อาทิเช่น นโยบายทางการเงินเรื่อง
ข้อจ ากัดของการเคลื่อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี หลักเกณฑ์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนรวมท่ีอาจ
แตกต่างจากหลักเกณฑ์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนรวมของประเทศไทย เป็นต้น  ท้ังน้ี  ในการพิจารณาลงทุนบริษัท
จัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน  ตลาดทุน  ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ 
ของประเทศท่ีกองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด  เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศน้ัน ๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนของ  
Country risk ลงได้บ้าง 

▪ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange rate risk) 
คือ ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศท่ีมีสกุลเงินแตกต่างไปจาก
สกุลเงินท่ีระดมทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนใน
ช่วงเวลาน้ัน ๆ ด้วย โดยอัตราแลกเปลี่ยนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะท่ีลงทุนเริ่มแรก ซึ่งอาจมีผลท า
ให้ตัวเลขรายงาน มูลค่าหน่วยลงทุนผันผวน และอาจเกิดก าไรหรือขาดทุนจากการลงทุนได้ 

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นสกุลเงินต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกันและกองทุนอาจเข้าท าสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมส าหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินต่างประเทศน้ัน ๆ เทียบกับสกุลเงินบาท ท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสขาดทุนหรือ
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ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะส่วนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศท่ีไม่ได้ท าการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อีกท้ังการ
ท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งท าให้ผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น 

▪ ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า 

คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากวันหยุดท าการของประเทศท่ีกองทุนลงทุนหรือประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุด  
ท าการของประเทศไทย  ท าให้กองทุนอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุนล่าช้า  และส่งผล
กระทบต่อการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ 

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งอาจเกิดปัญหาอันเกิดจากวันหยุดท าการของประเทศท่ีกองทุนลงทุนหรือ
ประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน(ถ้ามี) มีวันหยุดท าการไม่ตรงกับวันหยุดท าการของประเทศไทย กองทุนจึงอาจประสบปัญหาความล่าช้า
ในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดท าการในต่างประเทศผ่านทาง
เว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)   

▪ ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) 

คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้
กองทุนไม่สามารถน าเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้ครบถ้วนตามที่คาดไว้ ส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ผลตอบแทนการลงทุน
ของกองทุน 

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการน าเงินลงทุนกลับประเทศของนักลงทุนต่างชาติของ
ประเทศท่ีกองทุนเข้าลงทุนอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้  มีการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน  สรุปตามอัตราส่วน
ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ ากว่า 2 
อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

 4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้

4.1  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสิน  ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็น
ประกัน  

ไม่เกิน 20% 

หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพัน
มีภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national 
scale ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 

 5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้
5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 
5.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้  
< 397 วัน นับแต่วันที่ลงทนุ และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบันการเงิน  

5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย  

5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 

5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี้  

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 10%  หรือ 

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

> 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 
regulated market 

6 ทรัพย์สินดังนี ้

6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถว้นดังนี้  
6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึง่ทุน SN หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้
ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือ
เป็นตราสาร Basel III 

6.1.2  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 

6.1.3  เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

6.1.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ 

6.1.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 

6.1.3.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี้  
< 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ไดมี้ลักษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 
6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบคุคลดังนี้ 

6.1.3.3.1  บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

6.1.3.3.2  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

6.1.3.3.3  สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 

6.1.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี้  
> 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบยีนหรืออยู่ในระบบของ 
regulated market 

6.2  ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 

6.2.1  reverse repo 

6.2.2  OTC derivatives 

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 10% (กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้credit rating แบบ national 
scale ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด) หรือ 

(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5% 

7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) SCBOPP 

รวมกันไม่เกิน 5% 

GAM Star Credit Opportunities (USD) (กองทุนหลัก) 

กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่น
อันดับที่สามารถลงทุนได้ ไม่เกิน 60% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ัญญาแล้วแต่กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนท่ี 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบรษิัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน
หรือการเข้าเป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกลา่ว  

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกวา่ 

(1)  25% หรือ 

(2)  น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%  
*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนท่ี 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

 1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบุคคลดังกลา่ว) 
เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชีเว้นแต่เป็น MF 
ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน คงเหลือ < 6 
เดือน  ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มี 
อายุโครงการ > 1 ปี  

  
 

 

 2 ทรัพย์สินดังนี ้

2.1  B/E P/N หรือ SN ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารไดต้ามวิธีการที่
กฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสาร
ได้ 

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 
12 เดือน  

2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 

(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ที่มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน 
derivatives เพ่ือให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน) 

รวมกันไม่เกิน 25% 

 

 3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

 4 securities lending   ไม่เกิน 25% 

 5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุน
ที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) แต่ไม่
รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ศุกูก หรือ Basel III ที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี้ 

5.1  มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วน
การลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity 
limit)  

รวมกันไม่เกิน 15% 

 



 

                                                                                         33              กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ : SCBOPP                      

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5.2  มี credit rating อยู่ในระดับต่ ากวา่ investment grade หรือไม่มี 
credit rating 

6 derivatives ดังนี้ 

6.1  การเข้าท าธุรกรรม 
derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การลดความเสี่ยง (hedging)  

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่  

6.2  การเข้าท าธุรกรรม 
derivatives ที่มิใช่เพ่ือการลด
ความเสี่ยง (non-hedging) 

global exposure limit 

6.2.1  กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน1  

จ ากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV 
(รายละเอียดของการค านวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ทีส่ านักงานประกาศก าหนด) 

6.2.2  กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซบัซ้อน2  

จ ากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความเสยีหายสูงสุด 
(value-at-risk : VaR) ของกองทุนต้องเป็นดังนี้ 
(1)  absolute VaR < 20% ของ NAV  
(2)  relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน”  หมายความว่า  การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มี
กลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน (exotic derivatives) 

(รายละเอียดของการค านวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ทีส่ านักงานประกาศก าหนด) 
**หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทุนไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ product limit 
1,2 รายละเอียดของการค านวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ทีส่ านักงานประกาศก าหนด 
ส่วนท่ี 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่งทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

1 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III 
และศุกูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตรา
สารหนี้ภาครัฐไทย 
หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 

1.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)3 ของผู้
ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ล่าสดุ โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนีส้ินดังกล่าวของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้
ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สนิทางการเงินตามที่เปิดเผยไวใ้นงบ
การเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด4  ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง  
เว้นแต่ ในกรณีทีผู่้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 
1.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และ
มี credit rating อยู่ในระดับต่ ากว่าinvestment grade หรือไม่มี credit rating 
ให้ บลจ. ลงทุนเพ่ือกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้น
แต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้  
 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
 2. ธนาคารออมสิน 
 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 
 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง  ประเทศไทย  
 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 9. บล. 
 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น   สมาชิก 
 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS 
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น   
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในกรณีดังนี้ 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบจากส านักงาน 
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อ่ืนที่ บลจ.เดียวกันเป็นผู้รบัผิดชอบใน
การด าเนินการ 

หมายเหตุ : 3 หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดท างบการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
บัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) 
หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

4 รวมถึงกรณียังไม่ครบก าหนดการจัดท างบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 
ทั้งนี้ การค านวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน  
และ/หรือ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*  
(ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) 

 อัตราตามโครงการ 
ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวม 
ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) 
และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐาน
ในการค านวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่
ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (1) 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ 
- ชนิดสะสมมูลค่า 
- ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ 
- ชนิดจ่ายเงินปันผล 
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 

 
ไม่เกิน 3.21 
ไม่เกิน 3.21 

ไม่เกิน 3.21 (ยังไม่เปิดให้บริการ) 
ไม่เกิน 2.14 (ยังไม่เปิดให้บริการ) 

• ค่าธรรมเนียมการจัดการ   
- ชนิดสะสมมูลค่า 
- ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ 
- ชนิดจ่ายเงินปันผล 
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 

 
ไม่เกิน 2.68 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.9095) 
ไม่เกิน 2.68 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.9095) 
ไม่เกิน 2.68 (ยังไม่เปิดให้บริการ) 
ไม่เกิน 1.61 (ยังไม่เปิดให้บริการ) 

 

ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการ
จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทาง
ซ้ าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 
100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้านบาท ในอัตราท่ี
กองทุนต้นทางก าหนด และเรียกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
100 ล้านบาท ในอัตราท่ีกองทุนปลายทางก าหนด เป็นต้น 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.11 

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.11 
• ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดช าระราคา ตามที่จ่ายจริง 
• ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่เกิน 2.68 
• ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ที่เรียกเก็บจากกองทุน
รวม (Advertising Expenses) 
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  
- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 
 

ไม่เกินร้อยละ 0.27 ต่อปี ของจ านวนเงินทุนโครงการ 
 ไม่เกิน 0.27 (2) 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้ ตามที่จ่ายจริง 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน**  
(ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ  ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) 

 อัตราตามโครงการ 
ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)*** ไม่เกิน 3.21 (เก็บจริงช่วง IPO 0.909% หลัง IPO 1.07%)  

 

ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการ
จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนต้น
ทางซ้ าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 
100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราท่ี
กองทุนต้นทางก าหนดเท่าน้ัน โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต้นทาง
เพิ่มเติมอีก เป็นต้น 

• ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)***   ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ) 
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ***   
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก***  

 
ไม่เกิน 3.21 (เก็บจริงช่วง IPO 0.909% หลัง IPO 1.07%)  

ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ) 

• ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุน ก่อนระยะเวลาถือครองที่
ก าหนดไว้ในโครงการ  (Exit Fee) -ไม่มี- 

• ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสั่งซื้อหรือสั่ง
ขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เก็บเข้ากองทุน)  (3) 

ไม่เกิน 0.75 
 

• ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามอัตราท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนด 

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

หมายเหตุ :  
* ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม  
** ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด และภาษีดังกล่าวจะ
ถือเป็นภาระของผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  
    ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
    ทั้งนี้  บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย โดยไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 
ฉบับเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และติดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง 
(1) หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง มีแก้ ไขหรือ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  ข้อก าหนด  เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง
วิธีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ 
(2) ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.27 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการค านวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ  วันที่ค านวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในแต่ละวัน 
(3) กองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้โดยค านวณเข้าไปในราคาขาย หรือราคารับซื้อคืนหรือราคาสับเปลี่ยนเข้า หรือราคาสับเปลี่ยนออก ทั้งนี้ อัตรา
ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากตลาดหลักทรัพย์มีการประกาศเปลี่ยนแปลง 
*** ค่าธรรมเนียมการขาย/การรับซื้อคืน/การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป 
ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุน น าเงินไปลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศนั้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เงินจ านวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน 
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ข้อมูลอื่นท่ีจ าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

ข้อมูลท่ัวไปของ GAM Star Credit Opportunities (USD) (กองทุนหลัก) 
(แหล่งท่ีมาของข้อมูล : หนังสือชี้ชวน GAM Star Credit Opportunities (USD) ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2560) 

ลักษณะทัว่ไปของกองทุน 

นโยบายการลงทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการเติบโตของเงินต้นในสกุลเงิน
ดอลลาร์ โดยผ่านการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายรายได้ระหว่างทางจากจ านวนเงินต้นที่แน่นอน 
ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิหลักทรัพย์แปลงสภาพ และตราสาร
ประเภท contingent capital notes นอกจากนี้ หลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนยังรวมถึง ตราสารที่มี
การก าหนดอัตราดอกเบี้ยแน่นอนและลอยตัว โดยอาจมีการก าหนดอายุตราสารไว้หรือไม่ก็ได้ และ
ไม่จ าเป็นต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือในระดับลงทุนได้โดยสถาบัน Standard & Poor's  
หรือสถาบันจัดอันดับที่เทียบเท่าแห่งอ่ืน 

ทั้งนี้กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ โดยสถาบัน Standard &Poor's หรือสถาบันจัดอันดับที่เทียบเท่าแห่งอ่ืน ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

กองทุนหลักอาจถือครองหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน 
(equities related securities) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อ้างอิง (Depository Receipts) ตราสารประเภท participation rights อ่ืน ๆ ตราสาร
ประเภท participation notes และ ตราสารประเภท equity linked notes  โดยถือครองได้เฉพาะใน
กรณีที่หลักทรัพย์ดังกล่าวแปลงสภาพจากตราสารหนี้เป็นตราสารทุน โดยกองทุนจะพยายาม
จ าหน่ายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนดังกล่าวออกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้และจะเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ประเทศที่จดทะเบียน ไอร์แลนด์ 

วันจัดตั้งกองทุน 19 กรกฎาคม 2554  

การเปิดให้ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน 

ISIN IE00B5769310 

Bloomberg GAMCOIU  

ดัชนีอ้างอิง (Index) Barclays US Aggregate Corporate Total Return Index in USD 

Index ticker LUACTRUU 

สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) 

ผู้จัดการกองทุน (Manager) GAM Fund Management Limited  

เว็บไซต์ (website) www.gam.com 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก 

- Investment manager and sponsor 
fees 
- Entry Charge  
- Switching Charge 
- TER 

0.95% 
 
Up to 5%  
Up to 1% 
1.13% ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 

ท้ังนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยส าคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซึ่งถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ 
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ค าเตือน / ข้อแนะน า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าเตือนหรือค าแนะน าตามประกาศอื่น 

▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รับรองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

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

▪  กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังน้ันบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์  จ ากัด จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ท้ังน้ี ผลการด าเนินงานของกองทุน
เปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้  ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนไทยพาณิชย์ จ ากัด 

▪ ในกรณีท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

▪ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความเหมาะสม
ของการลงทุนโดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง      

 
 

 
 ▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้ท่ีส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
▪ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังน้ัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์อันเกิดจากนโยบายการลงทุนท่ีเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของท้ังกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.scbam.com 

▪ บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ท่ี
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อท่ีบริษัทจัดการจะสามารถ
ก ากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้  

▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะท าการติด
ประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการ
ทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน 

▪ ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุน เป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และควรขอดูบัตรประจ าตัวของบุคคลดังกล่าวท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

▪ ในกรณีท่ีผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมท่ีได้รับอนุมัติจากส านักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการ
กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจัดท าขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

 

หนังสือชีช้วนฉบับนี้รวบรวมขึน้โดยใชข้้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561 

http://www.scbam.com/
http://www.sec.or.th/
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 ค าจ ากัดความ :  
 
โครงการ หรือ โครงการจัดการ หรือ โครงการจัดการกองทุนรวม  

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ 
 
กองทุน หรือ กองทุนรวม  

หมายถึง กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ 
 
หน่วยลงทุน  

หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ 
 
ชนิดหน่วยลงทุน 

หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ มี 4 ชนิด คือ  
1. ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : SCBOPPA)  
2. ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : SCBOPPR)  
3. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : SCBOPPD)  
4. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (ชื่อย่อ : SCBOPPP) 
 

หนังสือชี้ชวน  

หมายถึง หนังสือชี้ชวนที่มีรายละเอียดตามที่ก าหนด โดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
แบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

 
บริษัทจัดการ  

หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด  
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์  

หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  
 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน  

หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  
 
วันท าการ 

หมายถึง วันเปิดท าการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
 
วันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน 

หมายถึง วันท าการตามปฏิทินที่เป็นวันท าการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันท าการของ
กองทุนหลัก และ/หรือวันท าการของประเทศที ่กองทุนหลักลงทุน และ/หรือประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน และ/หรือตามที่บริษัทจัดการก าหนด 

 
วันท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

หมายถึง ทุกวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่ก าหนดให้เป็นวันท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
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มูลค่าหน่วยลงทุน  
หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เมื่อสิ้นวันท าการที่ 
  ค านวณ  
 
ราคาขายหน่วยลงทุน  

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
 
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
 
การแก้ไขราคาย้อนหลัง 

หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง โดยแก้ไขราคาย้อนหลัง 
   ตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน 
 
การชดเชยราคา  

หมายถึง การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซ้ือหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ 
   ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคา 
   หน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทุน 
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หมายถึง คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 
ส านักงาน / ส านักงาน ก.ล.ต. / ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 
บริษัทจดทะเบียน  
หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ท าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
  ประเทศไทย  
 
บริษัทขึ้นทะเบียน  

หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์กรุงเทพ  
 
ตลาดหลักทรัพย์  

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
สถาบันการเงิน 

หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน  
 
สมาคม 

หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท าการส่งเสริมและพัฒนาธรุกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการการลงทุน 

 
กลุ่มกิจการ 

หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีทีส่ภาวิชาชีพบัญชีก าหนดเกี่ยวกับการจัดท า
งบการเงินรวมที่มีการจัดท าและเปิดเผยล่าสุด เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีการจัดท างบการเงินรวมให้
พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดที่ส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ 
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ราคาซ้ือ  

หมายถึง ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซ้ือหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหน้ี ตาม
ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน  

 
มูลค่าธุรกรรม  

หมายถึง ราคาซ้ือรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน จนถึง
วันที่มีการค านวณ  

 
กองทุนรวมอีทีเอฟ (exchange traded fund) 

หมายถึง กองทุนรวมเปิดที่โดยทัว่ไปบริษัทจัดการกองทุนรวมจะขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะกับ
ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทน
ของดัชนีอ้างอิง และจัดให้มีตลาดรอง (organized market) ส าหรับการซ้ือขายหน่วยลงทุน
ของผู้ลงทุนใดๆ 

 
ค าอธิบายศัพทเ์ร่ืองการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายค าย่อและความหมายของค าย่อ รวมถึง
ค าศัพท์ที่ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ 

ค าศัพท ์ ค าอธิบายศัพท ์

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีี่สภาวิชาชีพบัญชี
ก าหนดให้จดัท างบการเงินรวม 

“กองทุนรวมเปดิ” กองทุนรวมประเภทรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน 

“กองทุน CIS 
ต่างประเทศ” 

กองทุนที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายตา่งประเทศซ่ึงมีลกัษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme)  ทั้งน้ี ไมว่า่กองทุนดังกลา่วจะ
จัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และ
กองทุน infra ที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตา่งประเทศ 

“กองทุน ETF 
ต่างประเทศ” 

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตา่งประเทศ 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สนิที่เกี่ยวข้องกบัโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ
ต่างๆ ซึ่งได้แก ่

1. กองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานต่างประเทศที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตา่งประเทศ
ซ่ึงมีวัตถปุระสงคห์ลกัในการลงทุนในลักษณะท านองเดยีวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพ้ืนฐานตาม 1. ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะ
จัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด 

“กองทุน property” กองทรัพย์สินทีเ่กี่ยวข้องกบัอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังน้ี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใตบ้ังคับประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนวา่ดว้ยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

2. ทรัสตเ์พือ่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“การลดความเสี่ยง” การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สญัญาใน 
derivatives ที่มีลกัษณะครบถ้วนดังน้ี 

1. ไม่มีวตัถปุระสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งก าไร (speculate) 
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2. มีผลใหค้วามเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ตอ้งการลด
ความเสี่ยง 

4. สามารถลดความเสี่ยงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทา่เงินฝาก” 

ทรัพย์สินดังน้ี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มี
ลักษณะท านองเดียวกับเงินฝาก  

2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสิน  

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกัษณะที่เทียบเคียงได้
กับเงินฝาก โดยคูส่ัญญาทีเ่ทียบเคียงไดก้ับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจาก
คู่สญัญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากไดเ้ต็มจ านวน ณ เวลาใดๆ 

“ดัชนีกลุ่มสินคา้โภค
ภัณฑ์” 

ดัชนีที่มอีงคป์ระกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนดิ 

“ดัชนีเงินเฟอ้” ดัชนีที่จดัท าข้ึนโดยมวีัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ 

“ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน” ตราสารทางการเงินทีม่ีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได ้  

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังน้ี 

1. ตัว๋เงินคลัง   

2. พันธบตัรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   

3. พันธบตัร B/E P/N ศุกกู หรือหุ้นกู้ ทีก่ระทรวงการคลงัหรือกองทุนฟ้ืนฟูเป็น
ผู้มีภาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ” 

ตราสารที่มีรูปแบบท านองเดยีวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ 
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหวา่งประเทศ เปน็ผู้ออกหรือผูค้้ าประกัน แตไ่ม่รวมถึงตราสารทีอ่อก
โดยองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศน้ัน 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไมว่่าตามกฎหมายไทย
หรือตา่งประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซ้ือขาย
หลกัทรัพย์
ต่างประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จดัให้มีข้ึนเพือ่การซ้ือขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 

1. มีการรวบรวมค าเสนอซ้ือเสนอขายหลักทรัพย์จากผูเ้สนอซ้ือหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย 

2. มีการก าหนดหลกัเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งก าหนดเกี่ยวกบัวธิีการในการ
ซ้ือขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหนา้ โดยผู้ให้บริการไม่อาจใชดุ้ลยพินิจใน
การจัดการซ้ือขายเป็นประการอื่น และผู้เสนอซ้ือเสนอขายยินยอมที่จะผกูพัน
ตามหลกัเกณฑ์หรือระบบนัน้ 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณชิย ์
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“บค.” บริษัทเครดติฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลกัทรัพย์ 

“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม 
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ทีไ่ด้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ท าการซ้ือ
ขายไดใ้น SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชเีกี่ยวกับการจดัท างบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจดัท าและเปิดเผยลา่สุด ทั้งน้ี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดสว่นการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ล่าสดุ 

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชเีกี่ยวกับการจดัท างบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจดัท าและเปิดเผยลา่สุด ทั้งน้ี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดสว่นการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ล่าสดุ 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 

“ใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ที่เกดิจากหลักทรัพย์อ้างองิซ่ึงก าหนดให้เป็น
หลกัทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยการก าหนดประเภทหลกัทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที่มีภาระผูกพันในการช าระหน้ีตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจา่ย 
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผูค้้ าประกัน แลว้แตก่รณี 

“ศูนย์ซ้ือขาย 
derivatives” 

ศูนย์ซ้ือขายดังน้ี 

1. ศูนย์ซ้ือขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัญาซ้ือ
ขายล่วงหน้า 

2. ศูนย์ซ้ือขาย derivatives ซ่ึงจัดตั้งข้ึนและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี  

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนวา่ดว้ยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนสว่นบคุคล 

2. หน่วยของกองทุน CIS ตา่งประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินทีเ่กีย่วข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานซ่ึงอยู่ในรูปแบบอยา่ง
ใดอย่างหนึ่งดังน้ี 

1. กองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึง
มีวัตถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะท านองเดียวกบักองทุนโครงสร้าง
พื้นฐานตาม 1. ทั้งน้ี ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินทีเ่กีย่วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงอยู่ในรูปแบบอยา่งใด
อย่างหนึ่งดังน้ี 
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1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใตบ้ังคับประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนวา่ดว้ยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

2. ทรัสตเ์พือ่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มกี าหนดเวลาช าระหน้ีไม่เกิน 270 วันนับแต่วันทีอ่อกหุ้นกู ้

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชี้วดัของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดชันีที่มีการเผยแพร่อย่าง
กวา้งขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดังน้ี 

1. บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ 

2. ผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ตา่งประเทศ 

“concentration 
limit” 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการทีล่งทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คูส่ัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงาน เว้นแต่ที่ก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลกัษณะเปน็การเคลือ่นย้ายความเสี่ยงด้านเครดติของทรัพย์สิน
ที่ได้รับการประกันความเสี่ยงจากคูส่ัญญาฝ่ายหน่ึงไปยงัคู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝา่ยหนึ่งซ่ึงมีภาระผูกพันที่จะต้องช าระเงิน
ให้แกคู่่สญัญาอีกฝา่ยหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี้ (credit 
event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือ
ค่าธรรมเนียมส าหรับการมีภาระผูกพันดังกลา่ว 

“credit event”  เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการช าระหนีต้ามที่ระบุในข้อตกลง
ของตราสารหรือสญัญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถอืที่จดัท าโดย CRA ซ่ึงเป็นการประเมินความสามารถในการ
ช าระหนีต้ามตราสารหรือสัญญา 

“currency risk” ความเสี่ยงดา้น FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา 
underlying ของตราสารหรือสัญญา แลว้แตก่รณี 

“derivatives” สัญญาซ้ือขายลว่งหนา้ 

“derivatives on  
  organized 
exchange” 

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซ้ือขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่มกีารลงทุนทีจ่ะใช้ในการค านวณ
มูลคา่ของหลักทรัพย์หรือตราสารน้ัน 

“DW” ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตา่งประเทศซ่ึงมี
วัตถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการทีป่ระกอบธุรกิจ
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พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งน้ี ไม่วา่กองทรัสตห์รือกองดังกล่าวจะจดัตั้งในรูป
บริษัททรัสต์ หรือรูปอื่นใด 

“FX” อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion)  
ซ่ึงได้แก่ ราชอาณาจกัรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)  

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ โดยการน าอตัราสว่นการลงทุน
ในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาค านวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถอืของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล  
ผู้สลักหลัง หรือผูค้้ าประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทยีบระหว่างประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับทีส่ามารถลงทุนได้  

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในคร้ังแรก (Initial Public 
Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถอืของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถอืของผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา 

“market price” มูลคา่ตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรียบเทยีบภายในประเทศ 

“NAV” มูลคา่ทรัพย์สินสทุธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลคา่การลงทุนสทุธใินทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน 
ซ่ึงเป็นผลใหก้องทุนมคีวามเสี่ยงในทรัพย์สินน้ัน 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถอืหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซ่ึงอยู่
ภายใต้บังคบัของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพือ่ผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มใิช่ 
รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบคุคล 

“notional amount” มูลคา่ตามหน้าสญัญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลกัษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit derivatives อา้งอิง
ถึง (obligation category & obligation characteristics) 

“options” สัญญาที่มีลกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซ้ือขายลว่งหน้า” ใน 
มาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัิสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้ พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซ่ึงซ้ือขายนอกศูนย์ซ้ือขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสญัญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซ่ึงได้จากการค านวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน 
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“PVD” กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) 

“regulated market” ศูนย์กลางที่จัดชอ่งทางการสื่อสารระหว่างผู้คา้เพือ่ให้เกดิการเจรจาต่อรองซ้ือ
ขายตราสารระหวา่งกันได้ รวมทั้งให้ข้อมลูตา่งๆ ที่เกี่ยวกับตราสารน้ัน โดย
ศูนย์กลางดังกลา่วอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานทีท่ า
หน้าทีก่ ากับดูแลด้านหลกัทรัพย์หรือตราสารที่มลีักษณะท านองเดียวกับ
หลกัทรัพย์ 

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  (Securities 
Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น 

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผูอ้อกทรัพย์สินหรือคูส่ัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารที่มีสญัญาซ้ือขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซ่ึงเป็น
การประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดช าระหน้ีของรัฐบาลของประเทศน้ัน 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพือ่
ธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธใินการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสทิธิได้ (Transferable Subscription 
Right) 

“underlying” สินค้า ตวัแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

 
1.  ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม:  

1.1. ชือ่โครงการจัดการ : กองทุนเปดิไทยพาณิชย ์เครดิต ออพพอทูนติี ้

1.2. ชือ่โครงการจัดการ (องักฤษ) : SCB Credit Opportunities Fund 

1.3. ชือ่ย่อ : SCBOPP 

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายคร้ัง 

1.6. การก าหนดอายุโครงการ :  ไม่ก าหนด 
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1.7. อายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :  

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติสิ้นสุดลง โดยจะไม่น ากองทรัพย์สิน
ไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการ โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะด าเนินการดงักล่าวโดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นส าคัญในกรณีดังต่อไปน้ี 

(1)  กองทุนรวมมีจ านวนเงนิที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไมเ่พียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน 

(2)  กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเน่ืองจากปัจจัยอื่นใดที่
ท าให้ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

(3)  มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้น าเงินไปลงทุนในตา่งประเทศ 

(4)  ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในและ/หรือต่างประเทศไม่เหมาะสม 
และ/หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนที่ไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดหวัง 

(5)  ไม่สามารถสรรหาหรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนได้
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 

1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท  ราคาของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขาย:  

2.1. จ านวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท  

2.2. เงื่อนไข (จ านวนเงินทุนของโครงการ) :  

1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
จ านวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทุนโครงการหรือไม่เกิน 1,500 ล้านบาท 
(คิดเป็นจ านวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 150,000,000 หน่วย) ทั้งน้ี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุน
เกินจ านวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจ านวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของ
จ านวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิด าเนินการปิดการเสนอขายหน่วย
ลงทุน และด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบก าหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนคร้ังแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

2) ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของโครงการได้โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

อน่ึง การเพิ่มหรือลด และ/หรือการโอนหรือรับโอนวงเงินรับอนุญาตให้สามารถไปลงทุนในต่างประเทศ
ตามเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลกระทบถึงจ านวนเงินทุนของโครงการซ่ึงบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะด าเนินการโดยไม่ขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.00 หน่วย  
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2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม) 

2.6. มูลค่าข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังแรก :  

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. SCBOPPA มูลคา่ข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังแรก 5,000.00 บาท 

2. SCBOPPR มูลคา่ข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังแรก 5,000.00 บาท 

3. SCBOPPD มูลคา่ข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังแรก 5,000.00 บาท 

4. SCBOPPP มูลคา่ข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังแรก 1.00 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้อ 2.12 

2.7. มูลค่าข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป :  

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. SCBOPPA มูลคา่ข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป 1,000.00 บาท 

2. SCBOPPR มูลคา่ข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป 1,000.00 บาท 

3. SCBOPPD มูลคา่ข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป 1,000.00 บาท 

4. SCBOPPP มูลคา่ข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป 1.00 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้อ 2.12 

2.8. มูลค่าข้ันต่ าของการสั่งขายคืน :  

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. SCBOPPA มูลคา่ข้ันต่ าของการสั่งขายคืน 1,000.00 บาท 

2. SCBOPPR มูลคา่ข้ันต่ าของการสั่งขายคืน 1,000.00 บาท 

3. SCBOPPD มูลคา่ข้ันต่ าของการสั่งขายคืน 1,000.00 บาท 

4. SCBOPPP มูลคา่ข้ันต่ าของการสั่งขายคืน 1.00 บาท  

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้อ 2.12 

2.9. จ านวนหน่วยลงทุนข้ันต่ าของการสั่งขายคืน :  

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. SCBOPPA จ านวนหน่วยลงทุนข้ันต่ าของการสั่งขายคืน ไม่ก าหนด 

2. SCBOPPR จ านวนหน่วยลงทุนข้ันต่ าของการสั่งขายคืน ไม่ก าหนด 

3. SCBOPPD จ านวนหน่วยลงทุนข้ันต่ าของการสั่งขายคืน ไม่ก าหนด 

4. SCBOPPP จ านวนหน่วยลงทุนข้ันต่ าของการสั่งขายคืน ไม่ก าหนด 

 รายละเอียดเพิ่มเติม :  

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า :  

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. SCBOPPA มูลคา่หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า 1,000.00 บาท 

2. SCBOPPR มูลคา่หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า 1,000.00 บาท 

3. SCBOPPD มูลคา่หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า 1,000.00 บาท 

4. SCBOPPP มูลคา่หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า 1.00 บาท  
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รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้อ 2.12 

2.11 จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า :   

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. SCBOPPA จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า ไมก่ าหนด  

2. SCBOPPR จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า ไมก่ าหนด 

3. SCBOPPD จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า ไมก่ าหนด 

4. SCBOPPP จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า ไมก่ าหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

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

2. เพิ่มเติม 

หัวข้อ ปัจจบุันก าหนดข้ันต่ า (บาท) 
สงวนสิทธิปรับเพิ่มได้
สูงสุดไม่เกิน (บาท) 

2.6. มูลคา่ข้ันต่ าของการสั่งซ้ือ 
คร้ังแรก 

5,000 
(ยกเว้น SCBOPPP : 1 บาท) 

50,000 

2.7. มูลคา่ข้ันต่ าของการสั่งซ้ือ 
คร้ังถัดไป  

1,000 
(ยกเว้น SCBOPPP : 1 บาท) 

50,000 

2.8. มูลคา่ข้ันต่ าของการสั่งขายคืน 
1,000 

(ยกเว้น SCBOPPP : 1 บาท) 
50,000 

2.10 มูลคา่หน่วยลงทุนคงเหลือ 
ในบัญชีข้ันต่ า 

1,000 
(ยกเว้น SCBOPPP : 1 บาท) 

50,000 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงจ านวนหรือมูลค่าข้ันต่ าข้างต้นในอนาคตได้ 

(ทั้งน้ี บริษัทจัดการสามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนหรือมูลค่าสูงสุดดังกล่าวได้หากประกาศส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง) โดยได้รับความเห็นชอบ

จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวัน

ด าเนินการดังกล่าว (ทั้งน้ี หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันด าเนินการดังกล่าว) โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ

บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิก าหนดมูลค่าข้ันต่ าในการสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนน้อยกว่าที่

ระบุไว้ข้างต้นได้ เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ เช่น กรณีการท า

รายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนโดยการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากกองทุนรวมอื่น ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับ

ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบาย
การลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่
จะลงทุน :  

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

เพื่อระดมเงินออมและเงินลงทุนจากประชาชนทั่วไป นิติบุคคล และ/หรือสถาบันต่าง ๆ ที่มุ่งหวัง
ผลตอบแทนจากการน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
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รวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ทั้งน้ีกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวมีนโยบายเน้นลงทุนใน 
หลักทรัพย์ที่มีการจ่ายรายได้ระหว่างทางจากจ านวนเงินต้นที่แน่นอน ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หุ้นกู้
ด้อยสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิหลักทรัพย์แปลงสภาพ และตราสารประเภท contingent capital note 

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : ผสม 

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม : 

- ตราสารหน้ี : ไม่ก าหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหน้ี 

- อื่น ๆ : ไม่ก าหนดสัดส่วนการลงทุนอื่น ๆ 

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :  

- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน (Cross 
Investing Fund) 

- กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 

  ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : GAM Star Credit Opportunities (USD) 

  กองทุนหลักจดทะเบียนซ้ือขายในประเทศ : ไอร์แลนด์ (IRELAND) 

 เป็นกองทุน UCITS  

3.4 ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ : กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยง
ต่างประเทศ 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) : บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนใน
นามกองทุนรวมได้ตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

3.6. การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน  

3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า : ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง 
(Non-Hedging)  

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives แบบไมซั่บซ้อน 

3.6.2 วิธีการในการค านวน Global Exposure limit : Commitment approach 
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ร้อยละ 100 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน  

3.8. กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ 
 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุน GAM Star Credit Opportunities (USD) (กองทุนหลัก) มุ่งหวัง
ให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) 

3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) 

Barclays US Aggregate Corporate Total Return Index in USD 
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กองทุนจะใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Benchmark) ตามกองทุนหลักวัดผลการด าเนินงานของกองทุน 
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่
ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณ
ผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซ่ึงอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจง้ให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด ค าอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลใน
การเปลี่ยนตัวชี้วดัดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับ
มาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบ
ในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดท าหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้ 

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน 

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการ
ลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม: 

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder 
Fund) ได้แก่ GAM Star Credit Opportunities (USD) (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) 
Institutional USD Accumulation  สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย GAM Fund 
Management Limited จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ และอยู่ภายใต้ UCITS 
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการเติบโตของเงินต้นในสกุลเงิน
ดอลลาร์ โดยผ่านการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายรายได้ระหว่างทางจากจ านวนเงินต้นที่แน่นอน 
ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิหลักทรัพย์แปลงสภาพ และตราสารประเภท 
contingent capital notes นอกจากน้ี หลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนยังรวมถึง ตราสารที่มีการก าหนด
อัตราดอกเบี้ยแน่นอนและลอยตัว โดยอาจมีการก าหนดอายุตราสารไว้หรือไม่ก็ได้ และไม่จ าเป็นต้อง
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้โดยสถาบัน Standard & Poor's  หรือสถาบันจัด
อันดับที่เทียบเท่าแห่งอื่น 

ทั้งน้ี กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
โดยสถาบัน Standard &Poor's หรือสถาบันจัดอันดับที่เทียบเท่าแห่งอื่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

กองทุนหลักอาจถือครองหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน 
(equities related securities) ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อ้างอิง (Depository Receipts) ตราสารประเภท participation rights อื่น ๆ ตราสารประเภท 
participation notes และ ตราสารประเภท equity linked notes  โดยถือครองได้เฉพาะในกรณีที่
หลักทรัพย์ดังกล่าวแปลงสภาพจากตราสารหน้ีเป็นตราสารทุน โดยกองทุนจะพยายามจ าหน่าย
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนดงักล่าวออกใหเ้ร็วที่สุดเท่าที่จะท าไดแ้ละจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน 

กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน 

ส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึง ตราสารแห่งหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน และ/หรือเงิน
ฝาก และ/หรือบัตรเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงอาจมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์อื่นหรือ
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ทรัพย์สินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทน
จากการลงทุนได้เพิ่มข้ึน และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน เช่น การท าสัญญา สวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับ
อัตราแลกเปลี่ยน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ และอาจ
ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) 
ตามความเหมาะสมส าหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซ่ึงข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดย
ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยทีเ่กีย่วข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็นต้น เพื่อ
คาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน  

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ
ตราสารหน้ีที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสาร
หน้ีที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือ
ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ทั้งน้ี การด ารงอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนหลักและอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที่ระบุไว้
ข้างต้น จะไม่น ามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุนซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั้งแต่วันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วน  
ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ก าหนด  ทั้ งน้ี  กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle 
investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก 
(cascade investment) 

อน่ึง หากในกรณีที่การลงทุนในกองทุนหลักน้ีไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเน่ืองจากการได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ ของกองทุนหลักน้ี เช่น การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียม การลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินอื่น
ใดที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด หรือผลตอบแทน/ผลการด าเนินงานของ
กองทุนต่างประเทศต่ ากว่าผลตอบแทน/ผลการด าเนินงานของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบายการลงทุน
ใกล้เคียงกัน หรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลง จนอาจมี
ผลกระทบต่อกองทุน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ 
หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระท าความผิดตามความเห็นของหน่วยงานที่ก ากับดูแลกองทุนต่างประเทศ 
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน 
หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน กล่าวคือ ใน
กรณีที่เกิดการเปลีย่นแปลงซ่ึงอาจมีผลต่อกองทุนหลกั และ/หรือบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่มีกองทุนอืน่
ที่มีนโยบายใกล้เคียงกัน และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการ
ด าเนินงานโดยรวมของกองทุนหรือเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และเป็น
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวม
ต่างประเทศหรือกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่นได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซ่ึงการ
ด าเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะ
ยกเลิกกองทุน อีกทั้งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน 
(class) รวมถึงเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือ
เปลี่ยนแปลงการซ้ือขายในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศไอร์แลนด์ ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ซ่ึงบริษัทจัดการจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนท าการลงทุนดังกล่าว  

ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนปลายทางหากปรากฏว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่า
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ทรัพย์สินสุทธิลดลงในลกัษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอ่ไปน้ี บริษัทจัดการจะด าเนินการตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ปลายทางดังกล่าว  

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันท าการ
ใดติดต่อกันคิดเป็นจ านวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางน้ัน  

ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัท
จัดการจะด าเนินการดังต่อไปน้ี  

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลงพร้อมแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึง
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ  

(2) ปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ  

(3) รายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ  

(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการของกองทุนตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะ
ลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุน  ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะด าเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวด้วย  

ระยะเวลาในการด าเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

ในการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนตา่งประเทศอืน่ข้างตน้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ในการพิจารณาด าเนินการคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังก็ได้ โดยการทยอยโอนย้ายเงินลงทุนอาจส่งผลให้ช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศมากกว่า 1 
กองทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการข้างต้น อย่างไรก็ตามหากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่น
ใดที่มีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาด าเนินการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมได้  

 
ข้อมูลทัว่ไปของ GAM Star Credit Opportunities (USD) (กองทุนหลกั) 

(แหล่งที่มาของข้อมลู : หนังสือชีช้วน GAM Star Credit Opportunities (USD) ข้อมูล ณ เดอืน
ธันวาคม 2560) 

ลักษณะท่ัวไปของกองทุน 

นโยบายการลงทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการ

เติบโตของเงินต้นในสกุลเงินดอลลาร์ โดยผ่านการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ี
มีการจ่ายรายได้ระหว่างทางจากจ านวนเงินต้นท่ีแน่นอน ได้แก่ พันธบัตร

รัฐบาล หุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิหลักทรัพย์แปลงสภาพ และตรา

สารประเภท contingent capital notesนอกจากนี้ หลักทรัพย์ท่ีกองทุน
จะลงทุนยังรวมถึง ตราสารท่ีมีการก าหนดอัตราดอกเบ้ียแน่นอนและ

ลอยตัว โดยอาจมีการก าหนดอายุตราสารไว้หรือไม่ ก็ได้  และไม่
จ าเป็นต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้โดย

สถาบัน Standard & Poor's  หรือสถาบันจัดอันดับท่ีเทียบเท่าแห่งอ่ืน 

ท้ังนี้กองทุนจะลงทุนในตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไว้ใน
อันดับท่ีสามารถลงทุนได้ โดยสถาบัน Standard &Poor's หรือสถาบัน

จัดอันดับท่ีเทียบเท่าแห่งอ่ืน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน 

กองทุนหลักอาจถือครองหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน หรือหลักทรัพย์
ท่ีเก่ียวข้องกับตราสารทุน (equities related securities) ซึ่งรวมถึงแต่

ไม่จ ากัดเพียง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง 
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(Depository Receipts) ตราสารประเภท participation rights อ่ืน  ๆ 
ตราสารประเภท participation notes และ ตราสารประเภท equity 

linked notes  โดยถือครองได้เฉพาะในกรณีท่ีหลักทรัพย์ดังกล่าวแปลง

สภาพจากตราสารหนี้เป็นตราสารทุน โดยกองทุนจะพยายามจ าหน่าย
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนดังกล่าวออกให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้และ

จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ประเทศท่ีจดทะเบียน ไอร์แลนด์ 

วันจัดตั้งกองทุน 19 กรกฎาคม 2554  

การเปิดให้ซื้อและขายคืนหน่วย

ลงทุน 

ทุกวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน 

ISIN IE00B5769310 

Bloomberg GAMCOIU  

ดัชนีอ้างอิง (Index) Barclays US Aggregate Corporate Total Return Index in USD 

Index ticker LUACTRUU 

สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) 

ผู้จัดการกองทุน (Manager) GAM Fund Management Limited  

เว็บไซต ์(website) www.gam.com 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก 

- Investment manager and 
sponsor fees 

- Entry Charge 

- Switching Charge 
- TER 

0.95% 
 

Up to 5%  

Up to 1% 
1.13% ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 

ทั้งน้ี หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ ซ่ึงบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยส าคัญ บริษัท
จัดการ ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซ่ึงถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

Barclays US Aggregate Corporate Total Return Index in USD  

ดัชนีเป็น broad-based flagship benchmark ใช้วัดผลการด าเนินงานตลาดตราสารหน้ีที่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ และมีอัตราผลตอบแทนที่
แน่นอน ดัชนีประกอบด้วย ตั๋วเงินคลัง ตราสารภาครัฐและเอกชน และตราสารประเภท Mortgage-
backed securities (agency fixed-rate and hybrid ARM pass-throughs)  Asset-backed securities 
และ Commercial mortgage-backed securities (agency and non-agency).  

ความเสี่ยงของกองทุนหลัก  

การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหน้ี 

การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหน้ีมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมวดธุรกิจ หลักประกัน และ
เครดิต โดยหลักทรัพย์ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าโดยปกติจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าหลักทรัพย์ที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่าเพื่อเป็นการทดแทนความน่าเชื่อถือทางเครดิตที่ลดลงและความเสี่ยงที่เพิ่ม
สูงข้ึนของการผิดนัดช าระหนี้ หลักทรัพย์ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าโดยทั่วไปมีแนวโน้มที่จะสะท้อน
พัฒนาการของบริษัทและตลาดระยะสั้นได้มากกว่าหลักทรัพย์ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า ที่โดย
หลักแล้วตอบสนองตอ่ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในระดับทั่วไป มีนักลงทุนจ านวนไม่มากที่ลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าและด้วยเหตุน้ีจึงเป็นการยากล าบากกว่าที่จะขายหลักทรัพย์
ประเภทนี้ ณ เวลาที่เหมาะสมที่สุด 

การลงทุนในตราสารประเภทโคโค่บอนด์ (CoCo Bonds) 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารประเภท Contingent convertible notes หรือที่รู้จักกันในชื่อหุ้นกู้ โคโค่ 
(CoCo Bonds) หุ้นกู้ชนิดพิเศษน้ีอาจมีผลขาดทุนอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเงื่อนไข
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บางอย่างข้ึนซ่ึงเชื่อมโยงกับเกณฑ์ก ากับดูแลเงินทุน เหตุการณ์ที่เป็นเงื่อนไขยังอาจเกิดข้ึนเมื่อองค์กรที่
ก ากับดูแลผู้ออกตราสารมีข้อพิจารณาว่าผู้ออกไม่อาจปฏิบัติตามเกณฑ์ได้   

เหตุการณ์ที่เป็นเงื่อนไขดังกล่าวท าให้ตราสารชนิดน้ีมีประเภทความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากกรณีหุ้นกู้แบบ
ดั้งเดิม กองทุนจึงอาจมีแนวโน้มที่จะเสียหายจากการขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดของเงินต้นที่ได้ลงทุน
ไปในโคโค่บอนด์มากกว่ากรณีที่กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แบบดั้งเดิม ในอีกทางหน่ึง เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่
เป็นเงื่อนไขข้ึน โคโค่บอนด์อาจถูกแปลงไปเป็นหุ้นของบริษัทผู้ออกตราสารซ่ึงอาจได้รับผลกระทบจาก
การสูญเสียมูลค่าได้ ในบางสถานการณ์ ผู้ถือโคโค่บอนด์อาจขาดทุนได้มากกว่าผู้ถือตราสารทุนซ่ึง
แตกต่างจากล าดับชั้นของเงินทุน โคโค่บอนด์อาจไม่มีก าหนดระยะเวลาครบก าหนดที่แน่นอนและยังอาจ
มีอัตราดอกเบี้ยที่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจอิสระอย่างเต็มที่ ซ่ึงหมายความว่าตราสารชนิดน้ีอาจจะถูกยกเลิก
ตามดุลยพินิจของผู้ออกตราสารหรือตามค าร้องขอของหน่วยงานที่ก ากับดูแลตัวผู้ออกตราสาร และ 
เน่ืองจากโคโค่บอนด์เป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างใหม่ ดังน้ัน จึงมีความไม่แน่นอนว่าตราสารดังกล่าวจะเป็น
เช่นไรเมื่ออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่กดดัน 

หมายเหตุ:  

กรณีที่ข้อมูลความเสี่ยงของ GAM Star Credit Opportunities (USD) ) ที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับน้ี มี
ความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับกองทุนหลัก ให้ถือเอาข้อมูลต้นฉบับของกองทุนหลักเป็นหลัก และ 
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน 

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ:  

มีนโยบายการลงทุนซ่ึงส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบ
ปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน: 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธิีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ:  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดังต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  

ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป  

1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่ 

1.1  ตราสารหน้ี 

1.1.1  พันธบัตร 

1.1.2  ตั๋วเงินคลัง 

1.1.3  หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 

1.1.4  B/E 

1.1.5  P/N 

1.1.6  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นกู้ 

1.1.7  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 

1.1.8  ตราสารหน้ีอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหน้ีตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 

1.2  ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
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1.3  ตราสาร Basel III 

1.4  ศุกูก 

1.5  SN  

2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน 

ทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังน้ี 

2.1  ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่ท าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 

2.2  สามารถเปลี่ยนมือได ้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลีย่นมือแต่กองทนุได้
ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้
กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3  มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้
อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูล
ที่เชื่อถือได้ซ่ึงจัดท าตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

2.4  ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อช าระหน้ีการค้า B/E หรือ P/N 
ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังน้ี  

2.4.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.4.2  ธนาคารออมสิน  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

2.4.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.4.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  

2.4.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

ทั้งน้ี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋วทั้งจ านวน
รวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N  

2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังน้ี 

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

2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลท าให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใดๆ ทรัพย์สินน้ันต้องเป็นทรัพย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทนุได้  เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซ่ึงก าหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. 
ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจท าให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ใน
หนังสือชี้ชวน 

2.5.3  ในกรณีที่เป็น SN ซ่ึงมีข้อก าหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน 
SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้ 

2.5.4  ในกรณีที่เป็น SN ซ่ึงเสนอขายในประเทศ  บลจ. ต้องด าเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN 
ดังต่อไปน้ีก่อนการลงทุน 

2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั้งน้ี ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ. ให้ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันท าการถัดไป   
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2.5.4.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยส าคัญ ให้ผู้ออก SN ค านวณ
และแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที  

ส่วนที่ 2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย 

ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังน้ี 

1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรับตราสารทางการเงิน
ทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3 

2  ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไม่ใช้กบั
การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแท่ง)  

2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 

2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
single entity limit ของกองทุนน้ัน 

2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนน้ัน 

2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนน้ัน 

3  ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์ 

ส่วนที่ 3 :  ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังน้ี 

1.  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.  ธนาคารออมสิน  

3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

4.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  

6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7.  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  

8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9. 

ส่วนที่ 4 :  ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังน้ี 

1.  คู่สัญญา  ต้องเป็นนิติบุคคลดังน้ีที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย 

1.1  ธพ. 

1.2  บง. 

1.3  บค. 

1.4  บล. 

1.5  บริษัทประกันภัย 

1.6  ธปท. 
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1.7  กองทุนฟื้นฟู 

1.8  นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

2.  ตราสารที่ใช้ในการท า reverse repo  ต้องเป็นตราสารดังน้ี 

2.1  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี 
credit rating อยู่ในอันดับ investment grade  

2.2  B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 
เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี 

2.3  B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และ
เป็นตั๋วที่ถึงก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

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

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

2.4.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

2.5  ตราสารหน้ีซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ข้ึนทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหน้ี หรือที่มีข้อมูล
ราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซ่ึงมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดังกล่าวต้องมี credit rating 
อย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ 
credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  

2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 

2.6  ตราสารหน้ีซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหน้ี หรือที่มีข้อมูล
ราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซ่ึงมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดังกล่าวต้องมี credit rating 
อย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี 

2.6.1  มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ 
credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  

2.6.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก 

2.7  ทรัพย์สินอื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 

3.  ระยะเวลาการรับช าระหนี้ของ reverse repo  ต้องไม่เกิน 90 วัน 

4.  ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่ บลจ. ต้องปฏิบัติส าหรับการลงทุนใน reverse repo ตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ส่วนที่ 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังน้ี 

1.  คู่สัญญา  ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่
คู่สัญญาดังกล่าวกระท าการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดงัน้ีที่สามารถประกอบธุรกิจหรือ
ด าเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย 

1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 

1.2  ธปท. 

1.3  กองทุนฟื้นฟู 

1.4  ธนาคารเพื่อการน าเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย 
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1.5  ธพ. 

1.6  บง. 

1.7  บล. 

1.8  บริษัทประกันชีวิต 

1.9  กองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 

1.10  กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

1.11  นิติบุคคลอื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 

2.  หลักทรัพย์ที่ให้ยืม  ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์  

3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน  บลจ. ต้องด าเนินการดังน้ี 

3.1  ด าเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้อง
เป็นหลักประกันดังน้ี  

3.1.1  เงินสด 

3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย 

3.1.3  B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 
เป็นผู้มีภาระผูกพัน  

3.1.4  B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว
และเป็นตั๋วที่ถึงก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

3.1.5  B/E P/N หรือศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซ่ึงมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 

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

3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.1.6  ตราสารหน้ีที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.1.7  หนังสือค้ าประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน  

3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50  ทั้งน้ี ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุน
ในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้ 

3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2  ด าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลกัประกันตาม 3.1 หรือด าเนินการโดยวิธอีื่นซ่ึงจะ
มีผลให้ บลจ. สามารถบังคับช าระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน 

3.3  ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือท าให้ไมส่ามารถบังคบัตาม
หลักประกันน้ันได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์น้ันเอง 

3.4  ด ารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม 

3.5  ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังน้ี 

3.5.1  เงินฝากใน ธพ.  หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

3.5.2  บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังน้ี 

3.5.2.1  บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึนเป็นผู้มีภาระผูกพัน 

3.5.2.2  P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็น
ตั๋วที่ถึงก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

3.5.2.3  P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังน้ี 
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3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น 
credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย 

3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย 

3.5.4  reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 

4.  ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา  ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญของสัญญาตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญา
ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

ส่วนที่ 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังน้ี 

1.  ประเภท underlying  derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่าง
หน่ึงหรือหลายอย่างดังน้ี 

1.1  ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 

1.2  อัตราดอกเบี้ย 

1.3  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 

1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 

1.5  ทองค า 

1.6  น้ ามันดิบ 

1.7  ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 
หรือ 1.9  

1.8  ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.7 

1.9  underlying อื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน 
(spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายลว่งหน้า (futures price) เท่าน้ัน ทั้งน้ี ราคาของ underlying อื่นที่
ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและ
เปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย 

2.  เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 

2.1  กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้
อย่างชัดเจนในโครงการ 

2.2  เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี 

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC derivatives ดังน้ี 

2.2.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็น ธพ. ธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ตัวแทนซ้ือขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 

2.3  ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหน้ีด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้าน้ันต้องเป็น
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้  ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้า
น้ันก็ตาม 

3.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี  

ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังน้ี 
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3.1  เป็นดัชนีที่มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying 
หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดัชนี  ทั้งน้ี underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็นอิสระ 

3.2  เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี 

3.2.1  ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังน้ี 

3.2.1.1  ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ าหนัก ≤ 20% ของน้ าหนักทั้งหมด 

3.2.1.2  ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหน่ึงมีน้ าหนัก ≤ 35% ของน้ าหนักทั้งหมดในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะ
ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ าหนักไม่เกินอัตราที่ก าหนดใน 3.2.1.1 

การพิจารณาการกระจายน้ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองค า
หรือน้ ามันดิบมาพิจารณา 

3.2.2  ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองค า
หรือน้ ามันดิบ 

3.2.3  ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังน้ี 

3.2.3.1  เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญา
น้ันโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนน้ัน 

3.3  เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและท าหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ.  
ทั้งน้ี หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.  บลจ. น้ันต้องจัดให้มีมาตรการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4  มีการแสดงดัชนีน้ันๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวันท าการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณจากตัวแปรอย่างหน่ึงอย่างใดหรือ
หลายอย่างดังน้ี 

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

3.5.2  ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหน่ึง 

3.5.3  ราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 

3.6  ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือตา่งประเทศ หรือค านวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดง
ให้เห็นได้ว่าวิธีการค านวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม 

4.  หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 

บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives 
น้ัน และเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 

ในกรณีที่ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การ
ลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 

บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังน้ี 
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6.1  ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที่ 15 
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งน้ี ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ.  ให้ค านวณและ
แจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันท าการถัดไป 

6.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคัญ ให้คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหน่ึงค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที 

6.3  คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้ 

7.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 

บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังน้ี 

7.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่าน้ัน 

7.2  เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรม
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังน้ี 

7.2.1  Credit Default Swap : ซ่ึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้อง
กับความสามารถในการช าระหน้ีตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation น้ัน โดยคู่สัญญาที่อยู่ใน
ฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซ้ือประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด 
credit event ข้ึนโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซ้ือประกันความเสี่ยงครบก าหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit 
event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบก าหนดตามปกติ)  ทั้งน้ี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว 
(Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซ่ึงก าหนดให้ผู้ขายประกันความ
เสี่ยงมีหน้าที่ช าระหน้ีเมื่อเกิด credit event ข้ึนกับ obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First 
to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ข้ึนกับ obligation รายการใดรายการหน่ึงในกลุ่ม obligation 
ซ่ึงจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายน้ัน แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit 
event ข้ึนกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซ่ึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์
อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมี
ภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลง
กัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซ้ือประกันความ
เสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มข้ึน (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขาย
ประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบก าหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 

7.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่ส านักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังน้ี 

7.3.1  มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น 

7.3.2  ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารหน้ีหรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่ credit 
derivatives น้ันอ้างอิงเสื่อมเสียไป 

7.3.3  ไม่มีข้อก าหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา 

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดังต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

ทั้งน้ี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็น
การท าสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานก ากบัดแูลดา้นหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญ
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ของ IOSCO หรือที่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็น
ตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS  

ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป  

1.  ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่ 

1.1  ตราสารหน้ีต่างประเทศ 

1.1.1  พันธบัตร 

1.1.2  ตั๋วเงินคลัง 

1.1.3  หุ้นกู้  (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 

1.1.4  B/E 

1.1.5  P/N 

1.1.6  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นกู้ 

1.1.7  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 

1.1.8  ตราสารหน้ีอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหน้ีตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 

1.2  ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III)  

1.3  ตราสาร Basel III ต่างประเทศ 

1.4  ศุกูก ต่างประเทศ 

1.5  SN ต่างประเทศ 

2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน 

ทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังน้ี 

2.1  ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่ท าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 

2.2  สามารถเปลี่ยนมือได ้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลีย่นมือแต่กองทนุได้
ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้
กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3  มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้
อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูล
ที่เชื่อถือได้ซ่ึงจัดท าตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

2.4  ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อช าระหน้ีการค้า B/E หรือ P/N 
ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังน้ี  

2.4.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.4.2  สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 

ทั้งน้ี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจ านวน
รวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N  

2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังน้ี 

2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives 
ตามที่ระบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1 
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2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลท าให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใดๆ ทรัพย์สินน้ันต้องเป็น
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้  เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซ่ึงก าหนดโดย International 
Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการ
ลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจท าให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สิน
ดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวน 

2.5.3  ในกรณีที่เป็น SN ซ่ึงมีข้อก าหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน 
SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอ 

2.5.4  ในกรณีที่เป็น SN ซ่ึงเสนอขายในต่างประเทศ  ต้องปรากฎว่า SN น้ันมีราคาปรากฏในระบบข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือได้ซ่ึงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ บลจ. ต้องด าเนินการจัดให้มี
ข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปน้ีก่อนการลงทุน 

2.5.4.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซ่ึงเกิดจากวิธีการค านวณเดียวกับที่ใช้ในการ
ค านวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือดังกล่าว ให้ บลจ. ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละ
เดือน  ทั้งน้ี ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ. ให้ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายใน
วันท าการถัดไป 

2.5.4.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยส าคัญ ให้ผู้ออก SN ส่งราคา
ที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN มายัง บลจ. ทันที 

ส่วนที่  2  : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายใน
ต่างประเทศ 

ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังน้ี 

1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรับตราสารทางการเงิน
ทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  

2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังน้ี 

2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่ก ากับดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย์ซ่ึงเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS 
ต่างประเทศที่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE  

2.2  CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลที่เป็นสมาชิก
สามัญของ IOSCO 

2.3  ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าว
ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการส าหรับกองทุนเพื่อ       
ผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศน้ัน 

3  ประเทศที่ก ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ 
ทั้งน้ี ตามรายชื่อประเทศที่ส านักงานก าหนด 

4  ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจ ากัด
การกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจ าเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่าน้ัน และมีนโยบายการ
ลงทุนดังน้ี (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซ่ึงเป็นกองทุนรวมทองค าที่ลงทุน
ในทองค าแท่ง) 

4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% 
ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศน้ัน 

4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
single entity limit ของ MF น้ัน ทั้งน้ี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที่เป็น SIP 

4.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF น้ัน 

4.4  มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของ MF น้ัน 
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5  ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ
ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะท านองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์  เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจ าเป็น
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  ทั้งน้ี โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน โดยก่อนการลงทุน 
บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจ าเป็นและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน
ลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวน 

ส่วนที่ 3 :  ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศ หรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก  

ต้องเป็นเงินฝากต่างประเทศ หรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก ของผู้รับฝากดังน้ี 

1.  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

3.  สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 2. 

ส่วนที่ 4 :  ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนในต่างประเทศ (reverse repo) 

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ส่วนที่ 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (securities lending)  

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ส่วนที่ 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังน้ี 

1.  ประเภท underlying  derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหน่ึง
หรือหลายอย่างดังน้ี 

1.1  ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 

1.2  อัตราดอกเบี้ย 

1.3  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 

1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 

1.5  ทองค า 

1.6  น้ ามันดิบ 

1.7  ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 
หรือ 1.9  

1.8  ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.7 

1.9  underlying อื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน 
(spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายลว่งหน้า (futures price) เท่าน้ัน ทั้งน้ี ราคาของ underlying อื่นที่
ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและ
เปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย 

2.  เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 

2.1  กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้
อย่างชัดเจนในโครงการ 

2.2  เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี 

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC derivatives ดังน้ี 
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2.2.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นนิติบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธรุกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE  

2.3  ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหน้ีด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้าน้ันต้องเป็น
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้  ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้า
น้ันก็ตาม 

3.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี  

ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังน้ี 

3.1  เป็นดัชนีที่มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying 
หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดัชนี  ทั้งน้ี underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็นอิสระ 

3.2  เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี 

3.2.1  ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังน้ี 

3.2.1.1  ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ าหนัก ≤20% ของน้ าหนักทั้งหมด 

3.2.1.2  ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหน่ึงมีน้ าหนัก ≤ 35% ของน้ าหนักทั้งหมดในกรณีที่เป็นไปตาม
สภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ าหนักไม่เกินอัตราที่ก าหนดใน 3.2.1.1 

การพิจารณาการกระจายน้ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองค า
หรือน้ ามันดิบมาพิจารณา 

3.2.2  ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองค า
หรือน้ ามันดิบ 

3.2.3  ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังน้ี 

3.2.3.1  เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญา
น้ันโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนน้ัน 

3.3  เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและท าหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ.  
ทั้งน้ี หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.  บลจ. น้ันต้องจัดให้มีมาตรการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

3.4  มีการแสดงดัชนีน้ันๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวันท าการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณจากตัวแปรอย่างหน่ึงอย่างใดหรือ
หลายอย่างดังน้ี 

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

3.5.2  ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหน่ึง 

3.5.3  ราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 

3.6  ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือตา่งประเทศ หรือค านวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดง
ให้เห็นได้ว่าวิธีการค านวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม 

4.  หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 

บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives 
น้ัน และเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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5.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 

ในกรณีที่ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การ
ลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด   

6.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 

บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังน้ี 

6.1  ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที่ 15 
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน  ทั้งน้ี ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ.  ให้ค านวณและ
แจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันท าการถัดไป 

6.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคัญ ให้คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหน่ึงค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที 

6.3  คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้ 

7.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 

บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังน้ี 

7.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่าน้ัน 

7.2  เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรม
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังน้ี 

7.2.1  Credit Default Swap : ซ่ึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้อง
กับความสามารถในการช าระหน้ีตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation น้ัน โดยคู่สัญญาที่อยู่ใน
ฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซ้ือประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด 
credit event ข้ึนโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซ้ือประกันความเสี่ยงครบก าหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit 
event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบก าหนดตามปกติ)  ทั้งน้ี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว 
(Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซ่ึงก าหนดให้ผู้ขายประกันความ
เสี่ยงมีหน้าที่ช าระหน้ีเมื่อเกิด credit event ข้ึนกับ obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First 
to Default Swap) หรือเมื่อ เกิด  credit event ข้ึนกับ obligation รายการใดรายการห น่ึงในกลุ่ม 
obligation ซ่ึงจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายน้ัน แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อ
เกิด credit event ข้ึนกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซ่ึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์
อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมี
ภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลง
กัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซ้ือประกันความ
เสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มข้ึน (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขาย
ประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบก าหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 

7.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่ส านักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังน้ี 

7.3.1  มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายอื่น 

7.3.2  ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารหน้ีหรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่ credit 
derivatives น้ันอ้างอิงเสื่อมเสียไป 

7.3.3  ไม่มีข้อก าหนดให้กองทุนต้องชดใชค้วามเสียหายให้แกคู่่สญัญา 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม: 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ 
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บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดังต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 

ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment 

grade แตต่่ ากวา่ 2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

 4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝาก

หรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอยา่งหนึ่งดังน้ี 

4.1  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสิน  ทัง้น้ี เฉพาะเงินฝากหรือ

ตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน  

ไม่เกิน 20% 

หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน

ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิล าเนา

อยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit 

rating แบบ national scale ซ่ึงเป็นไป

ตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 5 ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดังน้ี 

5.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN หรือ 

ศุกูก ที่ผูอ้อกจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย หรือสาขา

ของ ธพ. ตา่งประเทศทีไ่ด้รับอนุญาตให้ประกอบ

ธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารที่มลีักษณะอย่างใดอยา่งหนึ่งดังน้ี 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปดิเผยข้อมลูเป็นการทั่วไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหน้ี  

< 397 วัน นับแต่วันทีล่งทุน และไม่ได้มีลกัษณะตาม 

5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว

ต้องเป็นบุคคลดังน้ี 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย

ธุรกิจสถาบันการเงิน  

5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสนิเชื่อที่อยูอ่าศัย  

5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ไม่เกินอัตราดังน้ี แลว้แตอ่ัตราใด 

จะสูงกวา่ 

(1) 10%  หรือ 

(2) น้ าหนักของตราสารทีล่งทุน 

ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่ง

ประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  มี credit rating อยู่ในระดับ investment 

grade 

5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารทีม่ีก าหนดวันช าระหนี้  

> 397 วัน นับแตว่ันทีล่งทุน ต้องข้ึนทะเบียนหรืออยู่

ในระบบของ regulated market 

6 ทรัพย์สินดังน้ี 

6.1  ตราสารที่มีลกัษณะครบถ้วนดังน้ี  

6.1.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN 

หรือศกุูก ที่ผู้ออกจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย และ

เสนอขายตราสารน้ันในต่างประเทศ หรือผูอ้อก

จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตา่งประเทศ (แต่ไม่รวมสาขา

ของ ธพ.ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

ธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel 

III 

6.1.2  มี credit rating อยูใ่นระดับ investment 

grade 

6.1.3  เป็นตราสารทีม่ีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง

ดังน้ี 

6.1.3.1  ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

6.1.3.2  ผูอ้อกมีการเปดิเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป

โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

6.1.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารที่มกี าหนดวันช าระหน้ี  

< 397 วัน นับแตว่ันทีล่งทุน และไม่ไดม้ีลักษณะ

ตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตาม 

ตราสารดังกล่าวตอ้งเป็นบุคคลดังน้ี 

6.1.3.3.1  บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

6.1.3.3.2  สถาบันการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศ

ไทยเป็นสมาชิก 

6.1.3.3.3  สถาบันการเงินตา่งประเทศที่มลีักษณะ

ท านองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 

6.1.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหน้ี  

> 397 วัน นับแตว่ันทีล่งทุน ต้องข้ึนทะเบียนหรืออยู่

ในระบบของ regulated market 

6.2  ธุรกรรมดังน้ี ทีคู่่สญัญามี credit rating อยูใ่น

รวมกันไม่เกินอตัราดังน้ี แลว้แต่อตัราใด 

จะสูงกวา่ 

(1) 10% (กรณีเป็นการลงทุนใน

ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิล าเนา

อยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้credit 

rating แบบ national scale ซ่ึงเป็นไป

ตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด) หรือ 

(2) น้ าหนักของทรัพย์สินทีล่งทุนใน 

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

ระดับ investment grade 

6.2.1  reverse repo 

6.2.2  OTC derivatives 

7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 

(SIP) 

รวมกันไม่เกิน 5% 

 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังน้ี ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออก
ตราสารหรือคู่สญัญาแลว้แตก่รณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัททีอ่ยู่ใน

กลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคูส่ัญญาใน

ธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว  

ไม่เกินอัตราใดอัตราหน่ึงดังน้ี แล้วแต ่

อัตราใดจะสูงกวา่ 

(1)  25% หรือ 

(2)  น้ าหนักของทรัพย์สินทีล่งทุนใน 

benchmark + 10%  

*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังน้ี ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

 1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ 

P/N ที่นิตบิุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขา

ในตา่งประเทศของนิตบิุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก  

ผู้สั่งจ่าย หรือคูส่ัญญา ดังน้ี 

1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ

จัดตั้งข้ึน 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ที่อยูอ่าศัย 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินทีก่องทนุได้รับโอนกรรมสิทธิ์มา

จากคู่สญัญาตาม reverse repo หรือ securities 

lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี

เว้นแตเ่ป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ป ี

ใหเ้ฉลี่ยตามรอบอายุกองทนุ 

- อัตราข้างต้นไมใ่ชก้ับ MF ที่อายกุองทุน 

คงเหลอื < 6 เดือน  ทั้งน้ี เฉพาะ MF ที่ม ี

อายุโครงการ > 1 ปี  

  

 

 

 2 ทรัพย์สินดังน้ี 

2.1  B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ

แต่กองทุนไดด้ าเนินการใหม้ีการรับโอนสิทธิ

รวมกันไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

เรียกร้องในตราสารไดต้ามวธิีการที่กฎหมายก าหนด 

หรือมีเงือ่นไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออก 

ตราสารได ้

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทยีบเทา่เงินฝากทีม่ี

ระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนน้ี 

(ข้อนี้ไม่ใชก้ับการลงทุนของกองทุนรวมปดิ และ

กองทุน buy & hold ทีล่งทนุใน B/E P/N SN เงิน

ฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงนิฝาก ที่มีอายุไม่เกิน

อายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมกีาร

ลงทุนใน derivatives เพือ่ให้ทรัพย์สินดังกลา่วมี

อายุสอดคลอ้งกับอายกุองทนุ) 

 3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

 4 securities lending   ไม่เกิน 25% 

 5 total SIP ซ่ึงได้แก ่ทรัพย์สนิตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 

: อตัราสว่นการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน

หรือคูส่ัญญา (single entity limit)  

แต่ไม่รวมถึงตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN    

ศุกูก หรือ Basel III ที่มลีักษณะครบถ้วนดังน้ี 

5.1  มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ใน

ส่วนที่ 1 : อตัราสว่นการลงทุนที่ค านวณตามผูอ้อก

ทรัพย์สินหรือคูส่ัญญา (single entity limit)  

5.2  มี credit rating อยู่ในระดับต่ ากว่า 

investment grade หรือไมม่ี credit rating 

รวมกันไม่เกิน 15% 

 

6 derivatives ดังน้ี 

6.1  การเข้าท าธุรกรรม 

derivatives ที่มี

วัตถุประสงคเ์พื่อการลด

ความเสี่ยง (hedging)  

ไม่เกินมลูคา่ความเสี่ยงที่มีอยู่  

6.2  การเข้าท าธุรกรรม 

derivatives ที่มิใช่เพือ่

การลดความเสี่ยง  

(non-hedging) 

global exposure limit 

6.2.1  กรณีกองทุนไมม่ีการลงทุนแบบซับซ้อน1  

จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้ง

ไม่เกิน 100% ของ NAV 

(รายละเอียดของการค านวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงาน

ประกาศก าหนด) 

6.2.2  กรณีกองทุนมกีารลงทุนแบบซับซ้อน2  

จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า

ความเสียหายสูงสดุ (value-at-risk : VaR) ของกองทุนต้องเป็นดังน้ี 

(1)  absolute VaR < 20% ของ NAV  

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

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน”  หมายความว่า  การลงทุนใน
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

สัญญาซ้ือขายลว่งหนา้ที่มกีลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic 

investment) หรือการลงทนุในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่มีความ

ซับซ้อน (exotic derivatives) 

(รายละเอียดของการค านวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงาน

ประกาศก าหนด) 

**หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพือ่การด าเนินงานของกองทุนไม่มี
ข้อก าหนดเกี่ยวกับ product limit 
1,2 รายละเอียดของการค านวณ ใหพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานประกาศก าหนด 
 
ส่วนที่ 4 : อัตราสว่นการลงทุนที่ค านวณตามความมสี่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration 
limit) 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

1 ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน  

ตราสาร Basel III และศกุูก 

ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง  

(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทย 

หรือตราสารหน้ีภาครัฐต่างประเทศ) 

1.1  ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน 

(financial liability)3 ของผูอ้อกตราสารรายน้ัน ตามที่

เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชลี่าสุด 

โดยไม่ให้นับรวมมลูคา่หน้ีสนิดังกลา่วของเจา้หน้ีที่มีความ

เกี่ยวข้องกับผูอ้อก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ ทีเ่กี่ยวข้อง

กัน เป็นต้น 

ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่

เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชลี่าสุด4 

ใหใ้ชอ้ัตราส่วนไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ

เสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายน้ันเป็นรายคร้ัง  

เว้นแต ่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดง

รายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ในลกัษณะเป็น

โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น

รายโครงการ 

1.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็น

ตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ ากว่า

investment grade หรือไมม่ี credit rating ให้ บลจ. 

ลงทุนเพือ่กองทุนภายใตก้ารจัดการของ บลจ. ราย

เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ

เสนอขายตราสารดังกลา่วเปน็รายคร้ัง เว้นแต่กรณีที่ผูอ้อก

ตราสารได้มกีารยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

หลกัทรัพย์ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 

program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อัตราสว่นตาม 1.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารที่ออกโดย

บุคคลดังน้ี  

 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนั

การเงิน 

 2. ธนาคารออมสิน 

 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

 4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 5. บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ที่อยู่อาศัย 

 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง  

ประเทศไทย  

 7. ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  

 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

 9. บล. 

 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น   

สมาชกิ 

 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มลีักษณะท านอง

เดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุน

หน่ึง 

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF 

หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยน้ัน   

- อัตราข้างต้นไมใ่ชก้ับการลงทุนในกรณีดังน้ี 

(1) การลงทุนในหนว่ย CIS ของกองทุนที่มีลกัษณะ

ครบถ้วนดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 

(1.1) มีขนาดเลก็  

(1.2) จัดตั้งข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

(1.3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทุนในวงกวา้ง 

(2) การลงทุนในหนว่ยลงทนุของ MF อื่นที่ บลจ.เดียวกัน

เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 

หมายเหตุ : 3 หน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผู้ออกตราสาร
ดังกลา่วได้จดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีน้ัน โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชตีามกฎหมายว่าด้วยวชิาชีพ
บัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น 
International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally 
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

4 รวมถึงกรณียังไม่ครบก าหนดการจัดท างบการเงินในคร้ังแรกของผู้ออกตราสาร 
 
ทั้งน้ี การค านวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 
ส่วนที่ 5 : การด าเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วน 

1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป 
บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปน้ี 

(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาด
คุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ภายในวันท าการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 

(2) จ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ 
แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินน้ันขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 5. 
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(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมี
คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดท ารายงานข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จ าหน่ายทรัพย์สินน้ันออกไป
หรือวันที่ท รัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ  แล้วแต่กรณี  และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว 

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนด แต่ต่อมาการ
ลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม 
บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปน้ี 

(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่การลงทุน 
ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงาน
ไว้ที่บริษัทจัดการ 

(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนด 

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน
เป็นส าคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังน้ี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 5. 

(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตาม
ประเภททรัพย์สิน (product limit) ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลก
เงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที่ 3 ในข้อ 1  

(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ส าหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (3) (ก)   

(4) เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดท า
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนน้ัน  

ความในข้อ 2. มิให้น ามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มีอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้ส่วนเสียใน
กิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว แต่
ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนน้ันเป็นเวลา 5 วันท าการติดต่อกันโดยมิได้เกิดจากการ
ลงทุนเพิ่ม ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดในข้อ 3.    

3. ในกรณีการลงทุนของกองทุนตามข้อ 2. วรรคสอง ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมหรือหน่วยของกองทุนตา่งประเทศที่มีอัตราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่
ลงทุน (concentration limit) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกีย่วกบัอัตราสว่นการลงทุนดงักลา่ว แต่ต่อมาการ
ลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนน้ันเป็นเวลา 5 วันท าการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุน
เพิ่ม บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปน้ี 

(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุน
ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่
บริษัทจัดการ 

(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดงักลา่วภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุ
เป็นส าคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว   

(3) เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว จะจัดท ารายงานข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขได้ และจัดส่ง
รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันที่มีการ
แก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนน้ัน 
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(4) ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ซ่ึงบริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการตาม (2) บริษัทจัดการจะไม่เสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเพิ่มเติมจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนตามที่หลักเกณฑ์
ก าหนด 

4. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนด แต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปน้ี จน
เป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2. หรือ ข้อ 3. 
แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม  

(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมน้ัน 

(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 

5. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การ
ลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 1 (2) หรือข้อ 2 (3) (ข) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่า
การด าเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจด าเนินการตาม
ความเหมาะสมได้โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ด าเนินการของบริษัทจัดการในเร่ืองดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  ทั้งน้ี 
ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถด าเนินการโดยวิธีการเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้ 
 
ส่วนที่ 6 : การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 
บริษัทจัดการต้องด าเนินการดังต่อไปน้ี 

(1) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ท าให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันท าการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บส าเนา
รายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 

(2) ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2. 

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 
ให้บริษัทจัดการด าเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
ภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัท
จัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว 

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่  
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมี
ผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมี
ผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเพิ่มเติม 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี 

4.2 ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

- สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล 
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4.3 รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่ 

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน 

ช่ือย่อ ค าอธิบายเพิ่มเติม 

1. ชนิดสะสมมูลคา่  SCBOPPA 
เหมาะส าหรับผูล้งทุนทีต่้องการผลตอบแทนผ่านการเพิม่มูลคา่
ของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total return) 

2. ชนิดรับซื้อคืน
อัตโนมตัิ  

SCBOPPR 
เหมาะส าหรับผูล้งทุนทีต่้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืน
หน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ โดยกองทุนมุ่งหวังที่จะให้ผู้ลงทุนรับ
รายได้สม่ าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

3. ชนิดจ่ายเงินปันผล  SCBOPPD เหมาะส าหรับผูล้งทุนทีต่้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล  

4. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/
บุคคล  

SCBOPPP 

เหมาะส าหรับผูล้งทุนประเภทบุคคล กลุ่มบคุคล นติิบุคคล 
สถาบันที่บริษัทจัดการก าหนดที่ตอ้งการสะสมผลประโยชน์จาก
การลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นบริษัทจัดการก าหนด
ให้บริการเฉพาะผู้ลงทุนกองทุนส ารองเลี้ยงชพีและ/หรือ 
กองทุนสว่นบคุคล ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเท่าน้ัน  

ทั้งน้ี ในช่วงการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขาย และ/หรือให้บริการหน่วยลงทุน      
ชนิดสะสมมูลค่า (SCBOPPA) และชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ (SCBOPPR) (หากมีการเปลี่ยนแปลงชนิด
หน่วยลงทุนที่เสนอขาย และ/หรือให้บริการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดเสนอขาย
โดยจะระบุในหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายคร้ังแรก)  

ภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก หากบริษัทจัดการจะเปดิเสนอขาย และ/หรือให้บริการหน่วยลงทุนชนิดอื่น
เพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดเสนอขาย และ/หรือให้บริการ โดยจะระบุในหนังสือชี้ชวน 

บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง ชนิดหน่วยลงทุนข้างต้นในภายหลังได้ 
โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซ่ึงการด าเนินการ
ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก: 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 
10.00 บาท บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม ซ่ึงผู้สนใจลงทุน
สามารถติดต่อซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ในระหว่างเวลาท าการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ในกรณีที่มียอดการจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
เท่ากับจ านวนเงินทุนของโครงการก่อนครบก าหนดสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการอาจพิจารณาปิดการเสนอขายและด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม  
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กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาน้ัน ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้หรือผู้ลงทุนตั้งแต่ 
2 คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้แต่ส าหรับกรณีผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลน้ัน
ผู้ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกบัผู้อื่นได้ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
ก าหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้บริการบัญชีร่วมเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดรับซ้ือคืน
อัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคลเท่าน้ัน   ส าหรับการเปิดให้บริการบัญชีร่วมแก่หน่วยลงทุนชนิด
จ่ายเงินปันผลน้ัน หากบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะ
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิก เปลี่ยนแปลงการให้บริการบัญชีร่วมส าหรับแต่ละชนิด
หน่วยลงทุนได้ภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ซ่ึงจะประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญที่    
ผู้ลงทุนควรทราบ ใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ใบค าขอใช้บริการกองทุนไดท้ี่บริษัทจัดการและสถานที่ตดิตอ่ทกุ
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุนทีไ่ด้รับการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการทุกวันท าการใน
ระหว่างเวลาท าการ  

5.2.2 วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน  

5.2.2.1 บริษัทจัดการ  

(1) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบค าขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคย
กรอกใบค าขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์ม
แสดงตนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด ให้ครบถ้วนถูกต้อง
และชัดเจนแล้วน าเอกสารดังกล่าว ซ่ึงผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการก าหนด พร้อมทั้งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามจ านวนเงินที่สั่งซ้ือไปยื่นที่
บริษัทจัดการ 

(2) มูลค่าการสั่งซ้ือขั้นต่ าตามที่บริษัทจัดการก าหนด รวมค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

5.2.2.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบค าขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคย
กรอกใบค าขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์ม
แสดงตนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด ให้ครบถ้วนถูกต้อง
และชัดเจนแล้วน าเอกสารดังกล่าว ซ่ึงผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการก าหนด พร้อมทั้งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามจ านวนเงินที่สั่งซ้ือไปยื่นที่
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) 

(2) มูลค่าการสั่งซ้ือข้ันต่ าตามที่บริษัทจัดการก าหนด รวมค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

5.2.2.3 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บ ริษัทจัดการก าหนด ซ่ึงจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก .ล.ต . และส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิด
ประกาศที่ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการ  

5.2.2.4 Tele-bank  
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บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด ซ่ึงจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่ส านักงาน
ของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการ  

5.2.2.5 ไปรษณีย ์ 

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
จัดการก าหนด ซ่ึงจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่ส านักงานของ
บริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการ  

5.2.2.6 Internet  

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือผ่านบริการอินเตอร์เน็ต โดยผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนและได้ขอ
ใช้บริการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตแล้ว สามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ที่เว็บไซด์ของบริษัท
จัดการ ภายใต้รายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้ันตอนวิธีการใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านสื่อ
อินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

5.2.2.7 หักบัญชี  

บริษัทจัดการจะรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนที่ได้ยินยอมให้หักบัญชีด าเนินการข้ันตอน/วิธีการตามที่บริษัทจัดการก าหนด และได้รับการ
พิจารณาอนุมัติให้สามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวได้ เพื่อช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมในการซ้ือหน่วยลงทนุดังกล่าว ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้เพื่อซ้ือหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่
เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการหักเงินในบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

5.3 การรับช าระและการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

5.3.1 บริษัทจัดการ  

(1) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาเสนอขาย
โดยช าระเป็นเงินสด/เงินโอน หักบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่บริษัทจัดการก าหนด หรือเช็ค ดราฟต์ ที่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับที่ท าการของบริษัทจัดการที่รับค าสั่งซ้ือภายในวันที่สั่งซ้ือ
เท่าน้ัน โดยเช็ค หรือดราฟต์จะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซ้ือหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายใน
นาม "บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด"หรือบัญชีจองซ้ือกองทุนอื่นที่บริษัทจัดการ
อาจก าหนดเพิ่มเติมได้ในอนาคต เพื่อ (ระบุชื่อผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน)  และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้หลัง เช็ค หรือดราฟต์ ทั้งน้ี บริษัท
จัดการจะออกหลักฐานการรับเงินและค าสั่งซ้ือให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งน้ี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ในอนาคต 
โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบัญชีดังกล่าวอาจเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อื่นใด 
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออมทรัพย์ก็ได้ ซ่ึงหากมีดอกเบี้ยรับ หรือผลประโยชน์ใดๆ 
เกิดข้ึนในบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน  
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บริษัทจัดการอาจก าหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีได้โดยน าเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืน
หน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
จัดการเพื่อช าระเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนน้ีในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนคร้ังแรกได้ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการก าหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็น
อย่างอื่น 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธกีารรับช าระเงินคา่ซ้ือหน่วยลงทนุในวันสดุท้ายของ
การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน
ในวันดังกล่าวโดยการรับช าระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่าน้ัน ทั้งน้ีข้ึนกับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 

(2) การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้เต็ม
จ านวนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะน าเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนและดอกเบี้ยที่
เกิดข้ึนจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) เข้าบัญชี "กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิต้ี" ซ่ึงเป็น
บัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน หรือบัญชีอื่น
ที่บริษัทจัดการอาจก าหนดเพิ่มเติมได้ในอนาคต ภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายคร้ังแรก 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีน้ีได้ในอนาคต โดยไม่ถือเป็น
การแก้ไขโครงการ  

(3) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะด าเนินการยกเลิกรายการ
สั่งซ้ือนั้นและแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท์  

 (4) ในการช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดน้ี ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน
จะต้องช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหน้ีกับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่บริษัท
จัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันท าการนับตั้งแต่วันจด
ทะเบียนกองทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

(6) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้ช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และขอ
คืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ  

(7) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซ้ือหน่วย
ลงทุนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

5.3.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายในระยะเวลาเสนอขายโดยช าระเป็นเงินสด/เงินโอน หัก
บัญชีเงินฝากธนาคารตามที่บริษัทจัดการก าหนด เช็ค ดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกับส านักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่รับค าสั่งซ้ือภายในวันที่สั่งซ้ือ
เท่าน้ันในกรณีที่ท าการสั่งซ้ือเป็นเช็คหรือดราฟต์ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ผู้สั่งซ้ือ
จะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด” และในกรณี
ที่สั่งซ้ือเป็นเช็ค หรือดราฟต์ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอื่น ผู้สั่งซ้ือจะต้องลง
วันที่เดียวกับวันที่สั่งซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ 
จ ากัด”ซ่ึงเป็นบัญชีกระแสรายวันและ/หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ 
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และระบชุื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้หลัง เช็ค 
หรือดราฟต์ ทั้งน้ี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะออกหลักฐานการรับเงินและค าสั่งซ้ือ
ให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งน้ี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ในอนาคต 
โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบัญชีดังกล่าวอาจเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อื่นใด 
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออมทรัพย์ก็ได้ ซ่ึงหากมีดอกเบี้ยรับ หรือผลประโยชน์ใดๆ 
เกิดข้ึนในบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน  

บริษัทจัดการอาจก าหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีได้โดยน าเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืน
หน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
จัดการเพื่อช าระเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนน้ีในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนคร้ังแรกได้ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการก าหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็น
อย่างอื่น 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธกีารรับช าระเงินคา่ซ้ือหน่วยลงทนุในวันสดุท้ายของ
การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน
ในวันดังกล่าวโดยการรับช าระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่าน้ัน ทั้งน้ีข้ึนกับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 

(2) การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้เรียกเก็บเงิน
ค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้เต็มจ านวนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะน าเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนและดอกเบี้ยที่เกิดข้ึนจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) เข้าบัญชี "กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต 
ออพพอทูนิต้ี" ซ่ึงเป็นบัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับผู้ดูแล
ผลประโยชน์กองทุน หรือบัญชีอื่นที่บริษัทจัดการอาจก าหนดเพิ่มเติมได้ในอนาคต ภายใน 5 วันท าการ
นับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายคร้ังแรก  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีน้ีได้ในอนาคต โดยไม่ถือเป็น
การแก้ไขโครงการ  

(3) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
จะด าเนินการยกเลิกรายการสั่งซ้ือนั้นและแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท์ 

(4) ในการช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดน้ี ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน
จะต้องช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหน้ีกับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่บริษัท
จัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันจด
ทะเบียนกองทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

(6) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้ช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และขอ
คืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ  

(7) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซ้ือหน่วยลงทุน
ของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

5.3.3 ATM  
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บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม โดยมีวิธีการรับช าระและการ
เก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด  

5.3.4 Tele-bank  

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยมีวิธีการรับช าระและการ
เก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด  

5.3.5 ไปรษณีย ์ 

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์โดยมีวิธีการรับช าระและการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือ
หน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด 

5.3.6 Internet  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) จะหักเงินตามจ านวนเงินทีส่ั่งซ้ือหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของ
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้ระบุไว้ในการขอใช้บริการกองทุน หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ธนาคารจะยกเลิก
ค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนน้ัน โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนน้ัน ซ่ึงผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน
อาจท าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ  

5.3.7 หักบัญชี  

บริษัทจัดการจะรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนที่ได้ยินยอมให้หักบัญชีด าเนินการข้ันตอน/วิธีการตามที่บริษัทจัดการก าหนด และได้รับการ
พิจารณาอนุมัติให้สามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวได้ เพื่อช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมในการซ้ือหน่วยลงทนุดังกล่าว ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้เพื่อซ้ือหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่
เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการหักเงินในบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวิธีการตามข้อ 5.2.2 และ 5.3 ได้ โดยบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ 
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่
ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการก าหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งน้ี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่ส านักงานของบริษัทจัดการ 
ส านักงานใหญ่และส านักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารเสนอขาย 
ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการ ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 

5.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน  

การเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะ
พิจารณาจัดสรรยอดการจัดจ าหน่ายให้กับแต่ละส านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนแยกจากกัน โดยแต่ละส านักงานสาขาจะจัดสรรให้กับผู้สั่งซ้ือโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซ้ือก่อน 
ได้ก่อน”  

ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนเหลือหลังจากวันเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซ้ือก่อน ได้ก่อน” ใน
กรณีที่สั่งซ้ือพร้อมกัน และมีจ านวนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่
สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซ้ือ หลังจากที่บริษัทจัดการได้รับช าระเงินค่า
ซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจ านวนแล้ว  
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ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัท
จัดการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี 

(ก) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบค าขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 
และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด 
ไม่ครบถ้วนเพียงพอส าหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/
หรือ ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ย่ืนเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซ่ึงมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการก าหนด 

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็น
ช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ  

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม       
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของ
บริษัทจัดการ 

5.5 การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีที่
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก หรือภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เน่ืองจากจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่
มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือกรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้คร้ังแรกของกองทุนไม่
เพียงพอต่อการบริหารจัดการกองทุน และ/หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถน าเงินไปลงทุนได้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
ยุติการจ าหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วัน
ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดข้ึนจากเงินที่ได้รับจากการ
จ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบค าขอใช้บริการกองทุนหรือน าเข้า
บัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการได้มีการ
ก าหนดเพิ่มเติมภายหลัง ประเภทเดินสะพัดหรือออมทรัพย์ ซ่ึงได้ระบุไว้ในใบค าขอใช้บริการกองทุน 
ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกตามสัดส่วนของเงิน
ค่าซ้ือหน่วยลงทุน หรือด าเนินการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาน้ันได้อันเน่ืองจาก
ความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะช าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี 
นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลาน้ันให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนด้วย 

5.6 ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน 

5.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือ
ทั้งหมดเสียชีวิต 

5.6.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ 
(“กองทุน”) การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว 
โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ 
โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีข้ึนและด าเนินกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา 

5.6.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซ้ือดังกล่าวขัดกับ
หลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ท า
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ให้เกิดความเสี่ยงทางกฏหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะ
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก:  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :   

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนทุกวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนด โดยจะ
เร่ิมเปิดรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ภายใน 1 เดือนนับแต่วันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ซ่ึงบริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงก าหนดการดังกล่าวโดยจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 
ทั้งน้ี ผู้ลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ในวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัทจัดการ
ก าหนด 

กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาน้ัน ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้ หรือผู้ลงทุนตั้งแต่  
2 คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้แต่ส าหรับกรณีผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลน้ัน  
ผู้ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกบัผู้อื่นได้ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
ก าหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้บริการบัญชีร่วมเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดรับซ้ือคืน
อัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคลเท่าน้ัน   ส าหรับการเปิดให้บริการบัญชีร่วมแก่หน่วยลงทุนชนิด
จ่ายเงินปันผลน้ัน หากบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 
วัน โดยจะประกาศผ่านทางเวบ็ไซตบ์ริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิก เปลี่ยนแปลงการให้บริการบัญชีร่วมส าหรับแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุนได้ภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ซ่ึงจะประกาศ
ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

6.2.1 วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(ก) ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ ใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 
ได้ที่บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ 
และสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี  
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ในวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัท
จัดการก าหนด โดยให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขายน้ัน ในราคาขายหน่วยลงทุน
ที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที่
สนใจจะลงทุน  

(ข)  ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ต่ ากว่าที่บริษัทจัดการก าหนด โดยกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบค าขอใชบ้ริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอกใบค าขอใชบ้ริการกองทุนของ
บริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและ/หรือแบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน 
และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน แล้วน าเอกสาร
ดังกล่าว ซึ่งผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที่บริษัท
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จัดการก าหนด พร้อมทั้งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจ านวนไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(ค) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด/เงินโอน หักบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ตามที่บริษัทจัดการก าหนด เช็ค ดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันสั่งซ้ือในเขตหัก
บัญชีเดียวกับส านักงานที่รับค าสั่งซ้ือเท่าน้ัน ในกรณีที่ท าการสั่งซ้ือเป็นเช็คหรือดราฟต์ ผ่านธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ผู้สั่งซ้ือจะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายใน
นาม “ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย
พาณิชย์ จ ากัด” และในกรณีที่สั่งซ้ือเป็นเช็ค หรือดราฟต์ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอื่น ผู้สั่งซ้ือจะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายใน
นาม"บัญชีซ้ือกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด" ซ่ึงเป็นบัญชีกระแสรายวันและ/หรือบัญชีออมทรัพย์ที่
บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้หลัง เช็ค หรือดราฟต์ ทั้งน้ี บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะออกหลักฐานการรับเงินและค าสั่งซ้ือให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน  

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งน้ี บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซ้ือหน่วย
ลงทุนภายในระยะเวลาที่ก าหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

(ง) ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนช าระเงินคา่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ หรือค าสั่งหักบัญชีเงิน
ฝากธนาคารตามที่บริษัทจัดการก าหนด ภายหลังก าหนดเวลารับฝากเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกัน
ของแต่ละส านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่สั่งซ้ือ หรือในกรณีที่เช็ค 
หรือดราฟต์ หรือค าสั่งหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซ้ือไม่ว่า
ด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนท าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในวันท าการที่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการที่เรียกเก็บเงินได้ เว้นแต่บริษัท
จัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้ 

(จ) ในการช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดน้ี ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน
จะต้องช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหน้ีกับบริษัทจัดการไม่ได้  

(ฉ) การสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยเช็คหรือดราฟต์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ได้เรียกเก็บเงินค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้เต็มจ านวนแล้ว ในกรณีที่เช็คหรือ
ดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะ
ด าเนินการยกเลิกรายการสั่งซ้ือนั้น และแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบ  

(ช) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่รับการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้รับ
ใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว จะมอบหลักฐานการรับเงินและค าสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  

(ซ) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้ช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และขอ
คืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได ้เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ 

(ฌ) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  ซ่ึงได้รับ
มอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซ้ือหน่วยลงทุน 
ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากับภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาต
ด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

(ญ) การเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว จะท าในวันถัดจากวันที่ท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน
จ านวนน้ัน  
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(ฎ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามที่ 
บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งน้ีบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับค า
สั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

6.2.2 ATM 

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการโดย
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) 

6.2.3 Tele-bank 

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการโดย
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) 

6.2.4 ไปรษณีย ์

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัท
จัดการก าหนด ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการโดยประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  (ถ้ามี) 

6.2.5 Internet 

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด  

(ก) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ต สามารถขอใช้บริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุนจะสามารถท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (Client 
No.) ที่จะใช้ซ้ือขายหน่วยลงทุนได้มากกว่า 1 หมายเลข ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารก าหนดไว้ใน
การให้บริการ  

(ข) เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตจากธนาคารแล้วผู้สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนจะสามารถท ารายการซ้ือขายหน่วยลงทุนได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุน
ผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะถือ
ว่าผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ดังกล่าว  

เน่ืองจากบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเป็นบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึง ผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคาร จะสามารถใช้บริการอื่นๆ ที่ธนาคาร
ให้บริการอยู่แล้ว นอกเหนือจากการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ดังน้ันผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ขอใช้
บริการทางอินเตอร์เน็ต อาจมีภาระที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเน่ืองกับการใช้
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามอัตราที่ธนาคารก าหนด  

(ค) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตได้ในวันท าการซ้ือ
ขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัทจัดการก าหนดโดยให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของวัน
ท าการซ้ือขายน้ัน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซ้ือขายซ่ึงเป็นราคาที่รับรองโดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ง) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) จะหักเงินตามจ านวนเงินทีส่ั่งซ้ือจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนที่ได้ระบุไว้ในการขอใช้บริการกองทุน หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกค า
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนน้ัน โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน ซ่ึงผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน
อาจท าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ  
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(จ) การสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ต่ ากว่าที่บริษัทจัดการก าหนด 
โดยไม่จ ากัดจ านวนคร้ังในการท ารายการ อน่ึง วงเงินดังกล่าวเป็นวงเงินที่แยกต่างหากจากวงเงินโอน
ผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตปกติของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่มีอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) 

(ฉ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการท ารายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่กับ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการท ารายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้  

(ช) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 
หากได้ท ารายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาด
ที่เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเร่ืองดังกล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะด าเนินการสอบสวนข้อผิดพลาด 
และแก้ไขเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยก าหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้ 

(ซ) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน/ใบยืนยันการซ้ือหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) 
ให้แก่ ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัท
จัดการจะอนุญาตด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

(ฌ) การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะท าในวันท าการถัดจากวันที่ท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนจ านวน
น้ัน โดยผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามผลการท ารายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ได้ในวันท าการถัดไป 

(ญ) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึก
ข้อมูลการซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

(ฎ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับค าสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

6.2.6  หักบัญชี 

บริษัทจัดการจะรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่บริษัทจัดการก าหนด                
ซ่ึงผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะใช้บริการการหักเงินจากบัญชีเงินฝากสามารถติดต่อบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการก าหนด โดยกรอก
รายละเอียดต่างๆในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก เพื่อช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมในการซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้เพื่อซ้ือหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการหักเงินใน
บัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน 

6.2.7 การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ า (Planning Order) 

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ า ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
ก าหนด ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการโดยประกาศผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  (ถ้ามี) 

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการขายหน่วยลงทุนตามข้อ 6.2 ได้ โดย
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลัง
ได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการก าหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งน้ี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 
30 วันก่อนการเร่ิมให้บริการดังกล่าว หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้ง
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ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเร่ิมให้บริการ  ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 

- การจัดสรรหน่วยลงทุน 

ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซ้ือหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับช าระเงินค่า
ซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจ านวนแล้ว 

ในกรณีที่การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนน้ันมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุน
ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโครงการจัดการกองทุนรวมจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะ
จัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ "สั่งซ้ือก่อน ได้ก่อน" ในกรณีที่สั่งซ้ือพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่
เพียงพอต่อการจัดสรร จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะจัดสรรให้กับรายใดรายหน่ึงได้  ทั้งน้ี 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถือหน่วยลงทุน 
หรือชื่อเสียง ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า 

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับการจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมและได้จดทะเบียนเพิ่มวงเงินลงทุนกับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มเติมน้ัน เพื่อ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน เพื่อสิทธิในการซ้ือหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในล าดับก่อนได้ 

- การก าหนดเวลาและราคาขายหน่วยลงทุน 

(1) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

(ก) การท ารายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ตั้งแต่เวลาเปิดท าการจนถึงเวลา 15.30 น. 
ส าหรับบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเร่ิมให้บริการ – 16.00 น. ในวันท าการซ้ือขายหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนด ให้ถือว่าเปน็รายการสั่งซ้ือหน่วยลงทนุของวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ัน 
ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นราคาที่รับรองโดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ข) การท ารายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ในวันท า
การซ้ือขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการ
ก าหนด หรือการท ารายการในวันหยุดท าการ หรือวันท าการที่บริษัทจัดการไม่ได้ก าหนดให้เป็นวันท าการ
ซ้ือขายหน่วยลงทุน ให้ถือเป็นรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขายคร้ังถัดไป  ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนคร้ังถัดไปน้ัน 

(2) กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่นอกเหนือจาก (1) 

(ก) การท ารายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเปิดท าการจนถึงเวลา 15.30 น. ในวันท าการซ้ือขาย
หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขายหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนด ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
ซ่ึงเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ข) การท ารายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ในวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนด แต่เป็น
รายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด หรือการท ารายการในวันหยุดท าการ หรือวันท า
การที่บริษัทจัดการไม่ได้ก าหนดให้เป็นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน
ของวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนคร้ังถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซ้ือ
ขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไปน้ัน  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาท ารายการตามข้อ 6.4 ได้ กรณี
เปลี่ยนแปลงเวลาท ารายการอาจเป็นระยะเวลาที่มากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาที่ระบุไว้ในโครงการ แต่ทั้งน้ี
จะไม่น้อยกว่าเวลา 12.00 น. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ซ่ึงบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน 
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หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการ
เปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) อีกทั้งแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
เปลี่ยนแปลง ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นส าคัญ 

- ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือ
ทั้งหมดเสียชีวิต 

(2) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ (“กองทุน”) 
การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคล
ที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง 
พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึง
กองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีข้ึนและด าเนินกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา 

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซ้ือดังกล่าวขัดกับ
หลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือท าให้
เกิดความเสี่ยงทางกฏหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 

6.3. การสั่งซ้ือหน่วยลงทุน :  

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน:  

7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดการจะเร่ิมเปิดรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยจะเร่ิมเปิดรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ซ่ึงบริษัทจัดการจะประกาศ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
ให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบตอ่ไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธใินการเปลี่ยนแปลงก าหนดการดงักลา่วโดยจะ
ประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ในวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด 

7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 

- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ 

 

 51 

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 

- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 

• ชนิดสะสมมูลค่า  : มี 

• ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ  : มี 

• ชนิดจ่ายเงินปันผล  : มี 

• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล   : มี 

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

7.4.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในวันท าการซ้ือขาย
หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนด โดยให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุของวันท าการซ้ือขาย
หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนด ในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซ้ือขาย
หน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(2) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ได้บันทึกข้อมูลการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน 

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของบริษัทจัดการให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้อง โดยเป็นจ านวนเงินหรือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน
หน่วยลงทุน โดยมีมูลค่าข้ันต่ าในการขายคืนตามที่บริษัทจัดการก าหนด  และน าไปยื่นที่บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี ซ่ึงบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้
เพื่อเป็นหลักฐาน 

(4) ในกรณีที่จ านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนน้ันมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของ    
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนน้ัน  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ  และการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่า
ต่ ากว่าที่บริษัทจัดการก าหนด บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งหมดในรายการดังกล่าว 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ่ึงได้รับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลือ ใบยืนยันการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบก ากับภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุน ทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(6) บริษัทจัดการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับ
รวมวันหยุดท าการในต่างประเทศ ซ่ึงบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดท าการในต่างประเทศผ่านทาง
เว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการ
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือ
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ธนาคารพาณิชย์อื่น ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบค าขอใช้บริการกองทุนหรือจัดส่งเป็น
เช็คขีดคร่อมเฉพาะ สั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งน้ี ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุ
ในข้อ 10 

(7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ  และบริษัทจัดการยังไม่
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการของบริษัทจัดการ
ตามข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาท าการซ้ือขาย
หน่วยลงทุนใดที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทุน ทั้งน้ี การยกเลิกค าสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน 

(8) การลดจ านวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะท าในวันท าการถัดจากวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ
วันที่ค านวนราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี 

(9) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ 9 

7.4.2 ATM 

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการ
โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) 

7.4.3 Tele-bank 

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการโดย
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

7.4.4 ไปรษณีย ์

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
จัดการก าหนด ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการโดยประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

7.4.5 Internet 

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ต สามารถขอใช้บริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะสามารถท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (Client No.) 
ที่จะใช้ซ้ือขายหน่วยลงทุนได้มากกว่า 1 หมายเลข ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารก าหนดไว้ในการ
ให้บริการ  

(2) เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตจากธนาคารแล้ว ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะสามารถท าการสั่งขายหน่วยลงทุนไดโ้ดยปฏิบตัิตามเงื่อนไขและวธิีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะถือว่า  
ผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ดังกล่าว  
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เน่ืองจากบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเป็นบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารจะสามารถใช้บริการอื่น ๆ ที่ธนาคาร
ให้บริการอยู่แล้วนอกเหนือจากการสั่งขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ดังน้ันผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการ
ทางอินเตอร์เน็ต อาจมีภาระที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเน่ืองกับการใช้บริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามอัตราที่ธนาคารก าหนด  

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนด ให้ถือว่าเป็น
รายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขายน้ัน ในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ 
สิ้นวันท าการซ้ือขาย ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

ทั้งน้ี หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวท าการขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาท าการอื่นๆ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ได้บันทึกข้อมูลการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน  

(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินที่มีมูลค่าข้ันต่ าตามที่บริษัทจัดการ
ก าหนด โดยไม่จ ากัดจ านวนคร้ังในการท ารายการ  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ ากว่า
ตามที่บริษัทจัดการก าหนด บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดใน
รายการดังกล่าว  

(6) ในกรณีที่จ านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน โดยผ่านบริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) น้ัน มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน  

(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนคงเหลือ ใบยืนยันการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบก ากับภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาต
ด าเนินการเป็นอย่างอื่น และช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่า
ทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศ ซ่ึงบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดท าการใน
ต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบค าขอใช้บริการกองทุน ทั้งน้ี ภายใต้
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 10 

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการท ารายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่กับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการท ารายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้  

(8) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
ไม่ได้ หากได้ท ารายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็น
ความผิดพลาดที่เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเร่ืองดังกล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะด าเนินการ
สอบสวนข้อผิดพลาดและแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้ 
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(9) การลดหน่วยลงทุนที่รับซ้ือคืนจะท าในวันท าการถัดจากวันท าการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถสอบถามผลการท ารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ได้ในวันท าการถัดไป  

(10) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ 9 

- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ 

• ชนิดสะสมมูลค่า  : ไมมี่ 

• ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ  : มี 

• ชนิดจ่ายเงินปันผล  : ไม่ม ี

• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล   : ไม่ม ี
 

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 คร้ัง 
โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมาย
ให้บริษัทจัดการด าเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว ทั้งน้ี การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าวจะท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง 

(2) การพิจารณาจ านวนเงินและการจ่ายเงินคา่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิจะข้ึนอยู่กับดลุยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัต ิจากผลตอบแทน 
จากการลงทุน และ/หรือเงินต้น  

(3) บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นโดยน าเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไป
ลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้น (SCBSFF) หรือกองทุนรวมตราสารหน้ี/กองทุน
รวมตลาดเงินที่บริษัทจัดการก าหนด หรือกองทุนรวมอื่นตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
กองทุนที่รองรับจะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการก าหนด 

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่มีรายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

(5) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งค าสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในวันท ารายการรับซ้ือคืน
อัตโนมัติ จนท าให้หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการท ารายการรับซื้อคืนอัตโนมัติ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะท ารายการรับซ้ือคืนอัตโนมัติหน่วยลงทุนคงเหลือทั้งหมด โดยถือว่าได้รับความ
ยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังน้ี 

(ก) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถูกค าสั่งยึดหรืออายัดหน่วยลงทุนโดยผู้ที่มีอ านาจตามกฎหมาย บริษัท
จัดการจะไม่ด าเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งน้ีเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ถูกค าสังยึด
หรืออายัดดังกล่าวเท่าน้ัน 
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(ข) กรณีที่หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนติดภาระจ าน าอยู่ บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งน้ีเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ติดภาระจ าน าดังกล่าวเท่าน้ัน 

(ค) กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวา่การไม่รับซื้อคนืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัตคิร้ังน้ันๆ เป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกความเห็นชอบให้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นได้ เว้นแต่
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมและอนุญาตเป็นกรณีพิเศษส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย 

ในกรณีวันที่ก าหนดรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ันตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทจัดการ และ/หรือตรงกับวันหยุด
ของประเทศที่กองทุนลงทุน (กรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ)หรือเป็นวันที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
มีค าสั่งให้บริษัทจัดการหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันท าการถัดไป 

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือ ความถี่ใน
การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ 7.3 และ  ข้อ 7.4 ได้ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
ก าหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเพิ่มเติม 
ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ความถี่ในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ดังกล่าว หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ก่อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  

- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนในช่วงเวลาที่บริษัท
จัดการก าหนด 

- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ 

บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซ้ือคืน
อัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 คร้ัง การพิจารณาจ านวนเงินและจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะ
ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซ่ึงบริษัทจัดการจะด าเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
จากผลตอบแทนจากการลงทุน และ/หรือเงินต้น โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งน้ี ในกรณีที่วันท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอันโนมัติตรงกับ
วันหยุดของวันท าการของบริษัทจัดการ หรือวันหยุดท าการของประเทศที่กองทุนลงทุน หรือวันหยุดท า
การของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) ให้เลื่อนวันท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
น้ันไปเป็นวันท าการถัดไป การด าเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับ
ซ้ือคืนอัตโนมัติที่มีรายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะน าเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติทุกรายไป
ลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้น (SCBSFF) หรือกองทุนรวมตราสารหน้ี/กองทุน
รวมตลาดเงินที่บริษัทจัดการก าหนด หรือกองทุนรวมอื่นตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
กองทุนที่รองรับจะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการก าหนด 

7.6.1 การก าหนดเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
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- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 

(1) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

(ก) การท ารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ตั้งแต่เวลาเปิดท าการจนถึงเวลา 15.30 น. 
ส าหรับบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเร่ิมให้บริการ – 16.00 น.ในวันท ารายการซ้ือขาย
หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการก าหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขาย
หน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการก าหนด ในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซ้ือขาย
หน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ข) การท ารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) 
ในวันท ารายการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่
บริษัทจัดการก าหนด หรือการท ารายการในวนัหยุดท าการ หรือวันท าการที่บริษัทจัดการไม่ได้ก าหนดให้
เป็นวันท ารายการซ้ือขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขาย
หน่วยลงทุนคร้ังถัดไป ในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน
คร้ังถัดไปน้ัน 

(2) กรณีติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอื่นที่นอกเหนือจาก (1) 

(ก) การท ารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในระยะเวลาการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเปิดท าการ
จนถึงเวลา 15.30 น. ในวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขายที่บริษัทจัดการก าหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ค านวณ
ได้ ณ สิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(ข) การท ารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนด แต่
เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด หรือการท ารายการในวันหยุดท าการ หรือวัน
ท าการที่บริษัทจัดการไม่ได้ก าหนดให้เป็นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน ให้ถือเป็นรายการสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนคร้ังถัดไป ในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ 
สิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนคร้ังถัดไปน้ัน 

- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ 

บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ
ไม่เกินปีละ 12 คร้ัง บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาท ารายการตามข้อ 7.5 และข้อ 7.6 ได้ 
กรณีเปลี่ยนแปลงเวลาท ารายการอาจเป็นระยะเวลาที่มากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาที่ระบุไว้ในโครงการ แต่
ทั้งน้ีจะไม่น้อยกว่าเวลา 12.00 น. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซ่ึงบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน 
หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการ
เปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) อีกทั้งแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
เปลี่ยนแปลง ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นส าคัญ 

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับวัน/ระยะเวลาในการส่งค าสั่งขายคืน
ล่วงหน้าเพิ่มเติมในอนาคต โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  อีกทั้งแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
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ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง ทั้งน้ี การด าเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

7.9.1. การช าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการใน
ต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดท าการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้
ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ตามเลขที่
บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบค าขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็นเช็ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่
อยูท่ี่ระบุไว้ในค าขอใช้บริการกองทุน หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งน้ีภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ข้อ 10 

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:  

8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหน่ึง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซ้ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ
กองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ภายหลังหัก
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วน าไปช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง  

บริษัทจัดการก าหนดให้ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่น (กองทุนต้นทาง) ภายใต้
การบริหารของบริษัทจัดการมายังกองทุนน้ีได้ (กองทุนปลายทาง) โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ
ก าหนด 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท ารายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใน
กองทุนเดียวกันได้ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

(1) กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง 

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนน้ี (กองทุนปลายทาง) หรือเรียกว่า 
“การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)” โดยน าเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืน
หน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนอื่นๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน 
ต้นทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อน ามาช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน
ของกองทุนน้ี (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพี่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีได้
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ในช่วงระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ัง
แรก” หรือในระหว่างวันและเวลาทีบ่ริษัทจัดการก าหนดให้เป็นวนัเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  ซ่ึง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นข้อ  “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก” และ/หรือวันและเวลาที่
บริษัทจัดการอาจก าหนดเพิ่มเติม  

(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วย
จ านวนที่เป็นไปตามมูลค่าข้ันต่ าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรกของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน อน่ึง บริษัท
จัดการอาจพิจารณายกเว้นข้อก าหนดมูลค่าข้ันต่ าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 

(ค) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้า (SWITCHING IN FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซ้ือหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของกองทุนน้ี โดยน าเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิก
กองทุนอื่นๆภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อน ามาช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี 

(2) กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี (กองทุนต้นทาง) หรือ
เรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)” โดยน าเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จาก
การขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนน้ี (กองทุนต้นทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียม
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อน าไปช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นๆ ซ่ึงอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการเอง (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันและ
เวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจก าหนดเพิ่มเติม  

(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ด้วยจ านวนที่เป็นไปตามมูลค่าข้ันต่ า/จ านวนหน่วยลงทุนข้ันต่ าของการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี 
ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน” เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 

(ค) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนน้ี หากจ านวนที่ได้ทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนน้ี ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไม่เพียงพอที่จะน าไปซ้ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนอื่นๆ (กองทุนปลายทาง) ตามมูลค่าข้ันต่ าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางน้ันๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่น าเงินไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางดังกล่าว 

(ง) ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่
ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทนุประสงค์
จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

(จ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออก (SWITCHING OUT FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนน้ี เพื่อน าไปช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการ
ของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับ
ค าสั่งซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการ
ก าหนด หรือการท ารายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าว 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หรือหยุดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า  
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับประโยชน์หรือท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ หรือกรณีอื่นใดที่บริษัท
จัดการพิจารณาเห็นวา่การไม่ท าการสับเปลี่ยนหรือหยุดการสับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุน
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และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศผ่านทาง
เว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือยกเลิกผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
และ/หรือช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเงื่อนไข/วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
ข้างต้นได้ในภายหลัง โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการ
เปลี่ยนแปลง ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นส าคัญ 

กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หลักเกณฑ์
ข้างต้นด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 

8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการ โดยติดต่อที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัทจัดการ (ถ้ามี) ซ่ึงสามารถรับค าสั่งซ้ือหรือขายหน่วยลงทุน หรือเป็นผู้ท าหน้าที่ในการเสนอขาย
และรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว หรือท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือวิธีอื่นๆ ที่บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่เป็นการให้บริการโดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด 

(1) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือ 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทุกวันและเวลาท าการที่ก าหนดให้เป็นวันท าการซ้ือ
ขายหน่วยลงทุน ในราคาหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  

(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน  

(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าขอสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้อง โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จ านวนเงิน หรือ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จะออกจากกองทุนต้นทางและชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการจะสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน และน าไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซ่ึงบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เพื่อเป็นหลักฐาน  

(ง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุหลาย ๆ รายการในวันท าการเดียวกัน บริษัทจัดการจะจัดเรียงล าดับทีละ
รายการ (1ต่อ 1) ตามล าดับก่อนหลังของการท ารายการ  

(จ) ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทุน หรือจ านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบ
ค าขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนน้ันมากกวา่จ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมด
เท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน  

(ฉ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
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บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ ากว่าที่บริษัทจัดการก าหนด บริษัทจัดการจะด าเนินการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว  

(ช) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม่
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการของบริษัทจัดการ
ตามข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาท าการที่บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ทั้งน้ี การยกเลิกค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการก่อน  

(ซ) ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ   
(ถ้ามี) การลดจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี) ที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจ านวน
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี) จะท าภายใน 4 วันท าการถัดจากวันที่ท าการซ้ือขายหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจ านวนน้ันหรือวันทีค่ านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี  

ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) การลดจ านวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วย
ลงทุนต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนปลายทางจะ
ท าภายในวันท าการถัดจากวันที่ท าการซ้ือขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจ านวนน้ัน 

(ฌ) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถเพิกถอนค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการได้ท าการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ  

(ญ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะปิดรับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับค าสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หลักเกณฑ์
ข้างต้นด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 

(2) Tele – bank 

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยมีวิธีการรับช าระ
และการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด ซ่ึง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  (ถ้ามี) 

(3) Internet 

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
สามารถขอใช้บริการดังกล่าวได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ใน ข้อ "วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)" และข้อ "วิธีการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนโดยผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)"  

(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน  

(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยไม่จ ากัดจ านวนคร้ังในการท ารายการ อน่ึง
วงเงินดังกล่าวเป็นวงเงินที่แยกต่างหากจากวงเงินโอนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตปกติของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่มีอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ 

 

 61 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ ากว่าที่บริษัทจัดการก าหนด บริษัทจัดการจะด าเนินการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว  

(ง) ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทุนหรือจ านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน  

(จ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการท ารายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่กับ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการท ารายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้  

(ฉ) ผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
ไม่ได้ หากได้ท ารายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิด
พลาดที่ เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเร่ืองดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการสอบสวน
ข้อผิดพลาดและแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทาง
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้ 

(ช) ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ การ
ลดจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการ จะท าภายใน 4 วันท าการถัดจากวันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจ านวนน้ันหรือวันที่ค านวณ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี  

ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) การลดจ านวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วย
ลงทุนต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนปลายทางจะ
ท าภายในวันท าการถัดจากวันที่ท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจ านวนน้ัน 

ทั้งน้ี ผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสามารถสอบถามผลการท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ได้ในวันท าการถัดไป 

(ซ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยัง
ไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ระหว่างการด าเนินการของบริษัทจัดการ
ตามข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาท าการที่บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ทั้งน้ี การยกเลิกค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการก่อน  

(ฌ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะปิดรับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับค าสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หลักเกณฑ์
ข้างต้นด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 8.1 และ ข้อ 8.2 โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการก าหนด โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
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ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ
ดังกล่าว หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ก่อนการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 

8.3 การด าเนินการเมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซ่ึงได้รับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลือของกองทุนต้นทาง และ กองทุน
ปลายทางของบริษัทจัดการ ใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) พร้อมใบก ากับภาษีส าหรับ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบ
ค าขอใช้บริการกองทุนรวมภายใน 7 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 
10 เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หลักเกณฑ์
ข้างต้นด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 

8.4 การก าหนดเวลาและราคาขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(1) การก าหนดเวลาในการรับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน หรือช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
บริษัทจัดการก าหนดได้ตามวนัและเวลาการที่สอดคลอ้งกบัการขายและรับซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้
ในข้อ 6 และข้อ 7 ตามล าดับ 

(ก) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร 
หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการก าหนดในวันท าการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนให้ถือว่าเป็นรายการของวันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนน้ัน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่าน  
เคาเตอร์ธนาคาร หากท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการก าหนดใน
วันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือท ารายการในวันหยุด ให้ถือว่าเป็นรายการของวันท าการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนถัดไป ทั้งน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด  

(ข) กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่นอกเหนือจาก (ก) 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด ในวันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถือ
เป็นรายการของวันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนน้ัน และหากท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการก าหนดในวันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือท ารายการใน
วันหยุด ให้ถือว่าเป็นรายการของวันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป 

(2) ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(ก) กรณีกองทุนต้นทาง การค านวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้น
วันท าการซ้ือขายที่บริษัทจัดการได้รับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้ท ารายการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียก
เก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

(ข) กรณีกองทุนปลายทาง การค านวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวัน
ท าการซ้ือขายที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งน้ี วันท าการซ้ือขายดังกล่าวจะเป็นวันท าการก่อนวันที่กองทุน
ได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง ซ่ึงเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมที่
เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
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ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

(ก) กรณีหน่วยลงทุนต้นทาง การค านวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่
ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการที่มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนน้ัน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ว  
(ข) กรณีหน่วยลงทุนปลายทาง การค านวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่
ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการที่มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนน้ัน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ว 

8.5 การเปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาและราคาขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.4 และ/หรือเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
ก าหนดการ วิธีการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยไม่ขัดกับรายละเอียดโครงการ ทั้งน้ี ในการด าเนิน
ดังกล่าวบริษัทจัดการค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งน้ีบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบ
ถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
กรณีซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการเพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน 

8.6 ข้อสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

8.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต 

8.6.2. เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ (“กองทุน”) 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคล
ที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง 
พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีข้ึนและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

8.6.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสับเปลี่ยน
ดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
กองทุน หรือ ท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฏหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัท
จัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 

9. การช าระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะก าหนดข้ันตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงานก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยข้ันตอนที่ก าหนดดังกล่าวต้อง
สามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน 
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10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปน้ี 
โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล หรือ  

(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  

(2) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
โดยราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องน้ันต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หน่ึง
สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

(3) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวา่ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา โดยราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องน้ันต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่
หน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัท
จัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี  

(ก) เลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนน้ัน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือ่นก าหนดการช าระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเร่ืองดังกล่าวด้วย
วิธีการใดๆ โดยพลัน  

(ค) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของ
การเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูล
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อส านักงานโดยพลัน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้  

(ง) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยช าระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามล าดับวันที่ส่งค าสั่งขายคืนก่อนหลัง  

11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :  

11.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่
ได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ ซึ่งไม่
เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายได้ตามปกติ  
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(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปน้ี โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค) มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  

ทั้งน้ี การไม่ขาย หรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือ
ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) สามารถกระท าไม่เกิน 1 วันท าการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผัน
จากส านักงาน  

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี
เกิดข้ึน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยส าคัญ  

(ก) ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายได้ตามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์แห่งน้ันเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม  

(ข) มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปน้ี  

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ันๆมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าดังต่อไปน้ี  

1. การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับ การป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  

3. การกระท าที่เป็นการปฏิบัติตามค าสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระส าคัญ 

(5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวม
ภายใต้การจัดการอันเน่ืองมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอ
ของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการด ารง
เงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือ
ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงให้กระท าได้ไม่เกิน 3 วันท าการ 

11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ
หยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปน้ี  
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(1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึง
การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) (3) หรือ (5) ให้
เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน  

(2) บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนเปิดน้ันให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันท าการ บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปน้ี 
ก่อนการเปิดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน  

(ก) บริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันท าการสุดท้ายก่อนวันรายงานน้ันให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายในวันท าการก่อนวันเปิดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน  

(ข) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึง
การเปิดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้
ทราบถึงการเปิดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน  

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนก็ได้  

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่
บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องน้ัน
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ข้ึนไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไวแ้ลว้
ให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้
ทราบถึงการหยุดรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน 

12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุด
รับค าสั่งซ้ือหรือ ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทั้งน้ี ไม่เกิน 20 วันท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้ 

13. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน:  

13.1 บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลที่ซื้อหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

13.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปน้ี   

(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน 
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(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามค าสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซ่ึงไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น) 

(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้ 

ทั้งน้ี ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ส านักงานทะเบียนหน่วยลงทุน 
ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
ค าขอใชบ้ริการกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมค าขอโอนหน่วยลงทุน และช าระค่าธรรมเนียม 
การโอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)   

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนพร้อม
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค าขอโอนหน่วยลงทุน   

ทั้งน้ี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียน    
ผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว 

13.3 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการโครงการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ 
(“กองทุน”)  การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่
เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน
ให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน
ของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคล
ซ่ึงปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึง
จัดให้มีข้ึนและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

13.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการลงทะเบียนโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 

14. การจ่ายเงินปันผล:  

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล   

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBOPPA ไมจ่่าย  

2. SCBOPPR ไม่จ่าย  

3. SCBOPPD จ่าย  

4. SCBOPPP ไม่จ่าย  

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกนิปีละ 12 คร้ัง โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานสิ้นสุดตาม
ช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร จากก าไรสะสม หรือก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปัน
ผลแล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ท าให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มข้ึนใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลน้ัน โดยจะข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด และตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน    
ปันผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสมาคม นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย และตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเตมิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

14.3. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน:  

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และอัตราปันผลของหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั้งน้ี บริษัท
จัดการจะปฏิบัติ ดังน้ี 

1. ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหน่ึงฉบับ หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณา
ผ่อนผันหรือสั่งให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น 

2. ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ 
สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) พร้อมทั้งข้ึนเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

3. ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่
ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีที่ต่างกันส าหรับหน่วยลงทุน
ที่ขายในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ก่อนด าเนินการ
จ่ายเงินปันผลในแต่ละคร้ัง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่น าเงินปันผลจ านวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด 
นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดน้ัน 

ข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผล 

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจ ากัดการถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น ทั้งน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและ
ทรัพย์สินของกองทุนรวม และไม่น าเงินดังกล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะ
ส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทั้งหมด):  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : รายละเอียดปรากฎตามข้อ 15.2 

ชื่อย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา 

1. SCBOPPA 
ประมาณการคา่ใช้จา่ยที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

2. SCBOPPR 
ประมาณการคา่ใช้จา่ยที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

3. SCBOPPD 
ประมาณการคา่ใช้จา่ยที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

4. SCBOPPP 
ประมาณการคา่ใช้จา่ยที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
2.14 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
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รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด หักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการ
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการค านวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการ
ประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน 
จ านวนผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่มี
การปรับเพิ่มข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ่มข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม:  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :  

ชื่อย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา 

1. SCBOPPA 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 2.68 ตอ่ปี 
ของมูลคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม 

2. SCBOPPR 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.68 ตอ่ปี 
ของมูลคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม 

3. SCBOPPD 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 2.68 ตอ่ปี 
ของมูลคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม 

4. SCBOPPP 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.61 ตอ่ปี 
ของมูลคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุน
รวมที่มีฐานในการค านวณจากมูลคา่ทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม 

ทั้งน้ี ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ าซ้อนกับกองทุน
ปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 
100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้านบาท 
ในอัตราที่กองทุนต้นทางก าหนด และเรียกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุน
ปลายทางก าหนด เป็นต้น 

ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเน่ืองจาก
การที่กองทุนน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศน้ัน (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะ 
ด าเนินการให้เงินจ านวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี : 

ชื่อย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา 

1. SCBOPPA 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.11 
ต่อป ีของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

2. SCBOPPR 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.11 
ต่อป ีของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

3. SCBOPPD ประมาณการคา่ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.11 
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ต่อป ีของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

4. SCBOPPP 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.11 
ต่อป ีของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุน
รวมที่มีฐานในการค านวณจากมูลคา่ทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายป ี:  

ชื่อย่อ รายละเอียด/จ านวน/อตัรา 

1. SCBOPPA 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.11 
ต่อป ีของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

2. SCBOPPR 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.11 
ต่อป ีของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

3. SCBOPPD 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.11 
ต่อป ีของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

4. SCBOPPP 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.11 
ต่อป ีของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุน
รวมที่มีฐานในการค านวณจากมูลคา่ทรัพย์สินสุทธ ิ(ถ้ามี) ณ วันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :  

รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่ม ี 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย :  

รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่ม ี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหน้ีสิน
รวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานใน
การค านวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ทั้งน้ี เมื่อค านวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 15.2.1 
- 15.2.5 จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมรวมของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
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(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตาม
จ านวนที่จ่ายจริง ทั้งน้ี ไม่เกินร้อยละ 0.27 ของจ านวนเงินทุนของโครงการและในทางบัญชีจะตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน ภายในระยะเวลา 1 ปี เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าอบรมเผยแพร่ความรู้ 
และสัมมนาแนะน ากองทุนรวม  

(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตรวจสอบทรัพย์สิน
ในประเทศ และต่างประเทศ 

(3) ค่าจัดท า จัดพิมพ์ และจัดส่ง หนังสือชี้ชวนรายละเอียดโครงการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลส าคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม รวมถึงเอกสารประกอบการขายอื่น ๆ  

(4) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าหลักทรัพย์ของแต่
ละสกุลเงิน (ถ้าม)ี  

(5) ค่าจัดท าและจัดส่งรายงานใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง 
หนังสือบอกกล่าวประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันและ/หรือข่าวสารถึง  
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจัดท า ตลอดจนข่าวสารที่บริษัทจัดการมีหน้าที่จัดท าข้ึนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายก าหนด  

(6) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซ้ือหน่วยลงทุน ใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ใบสั่งขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันการ
ซ้ือและขายหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม  

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และน าเงินเข้าบัญชีส าหรับ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

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

(9) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม ค่าไปรษณียากร ค่าแปลเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการลงทุน ค่าอากรแสตมป์ต่างๆ ค่าด าเนินงานอื่นๆ เป็นต้น 

(10) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหรือการด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหน้ีใดๆของกองทุนรวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการรับช าระหน้ีเป็นทรัพย์สินอื่นแทนการช าระหน้ีด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหน้ี เช่น ค่าที่
ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสืบทรัพย์และ/หรือบังคับคดี ค่าใช้จ่าย
ในด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ เป็นต้น  

(11) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเน่ืองกับการด าเนินงานของกองทุนรวม ได้แก่  ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) 
ในการด าเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อได้รับค าสั่งจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(12) ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือ กฎหมายก าหนด  

(13) ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการรับจ านองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม 

(14) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี) ที่ปรึกษาการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี) 

(15) ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับ
การจัดหา ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซ่ึงสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ 
ของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในข้อ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี”  

(16) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดช าระราคา (failed trade)  

(17) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่ เกิดข้ึนในช่วงการช าระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น 
ค่าตอบแทนผู้ช าระบัญชี ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบัญชีกองทุนรวม เป็นต้น  

(18) ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการสัมมนาแนะน า
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กองทุน ซ่ึงเกิดข้ึนภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนตามจ านวนที่จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะตดัจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันภายในระยะเวลา 1 ปี นับ
จากวันที่บันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งน้ี จ านวนเงินที่ตัดจ่ายจะต้องไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 0.27 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวม หักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้า
มี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการ
ค านวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดย
ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินอัตราที่ก าหนดถือเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานของบริษัทจัดการ  

(19) ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ที่ ซ้ือหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซ่ึงได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นๆตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซ้ือหรือสั่งขายหลักทรัพย์และ
ค่าธรรมเนียมการท ารายการในต่างประเทศ 

(20) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
และค่าใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมอื่นๆตามที่จ่ายจริงรวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทุน
สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามข้อ 15.1 - 15.2 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม  

ทั้งน้ี ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

15.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน: 

15.3.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : มี 

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. SCBOPPA 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทุน ในอตัราไม่เกินร้อยละ 3.21 
ของมูลคา่หน่วยลงทุน 

2. SCBOPPR 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทุน ในอตัราไม่เกินร้อยละ 3.21 
ของมูลคา่หน่วยลงทุน 

3. SCBOPPD 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทุน ในอตัราไม่เกินร้อยละ 3.21 
ของมูลคา่หน่วยลงทุน 

4. SCBOPPP 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทุน ในอตัราไม่เกินร้อยละ 3.21 
ของมูลคา่หน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเกบ็คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ
รายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลง
อัตราค่าธรรมเนียมที่ เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดดังกล่าว ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ทั้งน้ี ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ าซ้อนกับ
กองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุน
ปลายทาง 100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 
1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางก าหนดเท่าน้ัน โดยกองทุนปลายทางจะไม่ เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น 

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือ   
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่
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เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทนุบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดย
บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง 

15.3.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : มี 

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. SCBOPPA 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไมเ่กินร้อยละ 
3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. SCBOPPR 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไมเ่กินร้อยละ 
3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

3. SCBOPPD 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไมเ่กินร้อยละ 
3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

4. SCBOPPP 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไมเ่กินร้อยละ 
3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเกบ็คา่ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้สั่งขายหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือ
แต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งขายหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดดังกล่าว ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ทั้งน้ี ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง
ซ้ าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนใน
กองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท  กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
จากเงินลงทุน 100 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางก าหนดเท่าน้ัน โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมอีก เป็นต้น 

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งขายหรือ  
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดย
บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี 

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. SCBOPPA 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 
3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. SCBOPPR 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 
3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

3. SCBOPPD 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 
3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

4. SCBOPPP 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 
3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแต่ละ
กลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บ
หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งสับเปลี่ยนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าว ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

อน่ึง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สับเปลี่ยน
หรือผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากใน
กรณีที่ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการ
เปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับ
แต่วันเปลี่ยนแปลง 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. SCBOPPA 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อย
ละ 3.21 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

2. SCBOPPR 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อย
ละ 3.21 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

3. SCBOPPD 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อย
ละ 3.21 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

4. SCBOPPP 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อย
ละ 3.21 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแต่ละ
กลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บ
หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งสับเปลี่ยนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าว ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

อน่ึง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สับเปลี่ยน
หรือผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากใน
กรณีที่ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการ
เปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับ
แต่วันเปลี่ยนแปลง 

15.3.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี 

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

หรือตามอัตราที่นายทะเบียนก าหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุน  

15.3.5 คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี 

ตามที่นายทะเบียนเรียกเกบ็ 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ 

 

 75 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนดเป็นการทัว่ไปในการให้บริการ ในกรณีที่ขอเปลี่ยนชือ่-สกลุ 
ที่อยู่ การออกใบหน่วยลงทนุ การออกหนังสือรับรองสทิธิใหม่แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนในกรณีหายและอื่น ๆ 
ที่เกดิข้ึนจริง ซ่ึงพิสูจน์ไดว้า่เป็นความประสงคเ์ฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน 

15.3.6 คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนกอ่นระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (EXIT FEE) : ไม่ม ี

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

15.3.7 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี 

ตามที่จ่ายจริง 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

- ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซ้ือหรือสั่งขายหน่วยลงทุน 

(1) กรณีสั่งซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

(2) กรณีสั่งขายหน่วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน 

ทั้งน้ี เพื่อน าเงินดังกล่าวไปช าระเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ในการสั่งซ้ือหรือสั่งขายหลักทรัพย์ 
เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ หรืออื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซ้ือหรือสั่งขาย
หลักทรัพย์ เป็นต้น  

- ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

(1) กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยค านวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  

(2) กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยค านวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 

ทั้งน้ี เพื่อน าเงินดังกล่าวไปช าระเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ในการสั่งซ้ือหรือสั่งขาย
หลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ หรืออื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อ
สั่งซ้ือหรือสั่งขายหลักทรัพย์ เป็นต้น 

อนึ่ง หากบริษัทจัดการเปลีย่นแปลงอตัราคา่ใชจ้่ายในการซ้ือขายหลกัทรัพย์ดังกลา่วข้างตน้ใหส้อดคล้อง
กับอัตราค่านายหน้าในการซ้ือขายหลักทรัพย์ของกองทุนที่กองทุนเข้าลงทุนในภายหลัง บริษัทจัดการจะ
ประกาศการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย หรืออัตราค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู ้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนด าเนินการให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากการด าเนินการตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือ          
การด าเนินการใด ๆ ซ่ึงพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น 
ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดข้ึนจริง ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน / 
รับรองยอดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการค้นหาเอกสารจากศูนย์เอกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
เป็นต้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราธรรมเนียมข้างต้นได้โดยไม่ต้อง
ด าเนินการแจ้งผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่าน 
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)   
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ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.3 รวมภาษี 
มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน  

ทั้งน้ี ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

15.4. วิธีการค านวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม:  

บริษัทจัดการจะค านวณค่าธรรมเนียม ตามข้อ 15.2.1 - 15.2.3 ทุกวันที่มีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการ
ค านวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในแต่ละวัน
เป็นฐานในการค านวณค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือนหรือระยะเวลาอื่นใดตามที่
บริษัทจัดการก าหนด  

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเน่ืองกับกองทุนตามข้อ 15.2.6 (1) – (20) จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชี
บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจ านวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทกุวนั
ตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายน้ัน และบริษัทจัดการอาจพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผลเพื่อทยอยรับรู้เปน็ค่าใช้จ่ายเป็นรายวัน และจะปรับปรุงรายการดังกล่าวทันทีที่
ได้รับหลักฐานอย่างแน่ชัด ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซ่ึงบริษัท
จัดการจะเปิดเผยฐานการค านวณอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับข้อมูลส าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบและ
ในรายงานรอบประจ าปี 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการ
บัญชี และตามประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด 

กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซ้ือคืนจากผู้ซ้ือหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมที่ไปลงทุนในลักษณะที่ซ้ าซ้อนกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของ
กองทุนรวมอื่น 

อนึ่ง หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด เงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง
วิธีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยไม่ถือเป็นการ
แก้ไขโครงการ 

15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย:  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และ ข้อ 
15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะด าเนินการดังต่อไปน้ี 

(1) กรณีที่บริษัทจัดการจะด าเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการจะเปิดเผยข้อมูลเร่ืองดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วันท า
การนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเร่ืองดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซ้ือขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น 

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเร่ืองดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการด าเนินการตามวรรคหน่ึง
แล้ว 

(2) กรณีที่บริษัทจัดการจะด าเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนตามที่ได้ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเร่ืองดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มข้ึน เช่น เผยแพร่
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ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเร่ืองดังกล่าวไว้ ณ 
สถานที่ในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น  
ในกรณีที่กองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนจากมูลค่าข้ันสูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ และต่อมาบริษัทจัดการจะด าเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนตามที่ระบุไว้น้ัน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนตามวิธีการ
ดังต่อไปน้ี    
1. ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน     
2. จัดให้มีข้อมูลเร่ืองดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

ในกรณีที่เป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มข้ึนดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด” 
(3) การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.5 (1) (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

15.6. หมายเหตุ:  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 15 รายการ
ใดรายการหน่ึงหรือหลายรายการได้ ทั้งน้ี ข้ึนกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 

16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง:  

16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทุน: ต่างประเทศ  

16.2. เงื่อนไขพิเศษ:  

1. บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 

1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 

1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 

1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังน้ัน มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซ่ึง
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมจะค านวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุน
ในประเทศ บวกกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ  

หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด/ค านวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 
เช่น การใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนของตราสาร/
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อค านวณมูลค่า
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ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่เป็นไปตามกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงาน
อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของของ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมในอนาคต  

ทั้งนี้ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้แหล่งข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศของ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ณ วันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม เป็นหลัก อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการ ก าหนด/ค านวณ
มูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศในภายหลังได้ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร เช่น เพื่อให้สอดคลอ้ง/รองรับระบบการด าเนินงานของบริษัทจัดการในอนาคต เป็นต้น รวมถึง
ในกรณีหากเกิดเหตุการณ์ เช่น เหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมืองหรือสภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน 
หรือเหตุการณ์อื่นใดอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้แหล่งข้อมูลดังกล่าวได้ เป็นต้น โดยการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข 
เพิ่มเติมในอนาคต กล่าวคือบริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับราคา 
และ/หรืออัตราผลตอบแทนของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศที่ใช้อ้างอิง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถ
อ้างอิงได้ อาทิ Reuters หรือ APEX เป็นต้น  

วิธีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท าให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

การค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนน้ัน จะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปัน
ส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ที่ขายได้ทั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

หลังจากน้ัน ปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน 
รายการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น) และค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่า
หน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ทั้งน้ี ตามตัวอย่างการค านวณน้ี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ค านวณจะต้องมีมูลค่า
ไม่ต่ ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ตัวอย่างการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
โดยสมมติให้; 
วันที่ 1 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 25,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท (ภายหลังหลัก
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์) แบ่งเป็น 
 - หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 20,000,000 บาท 
 - หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 5,000,000 บาท 
2. ดอกเบี้ยค้างรับในวันแรก 100,000 บาท 

หน่วย:บาท 

  
กองทุนรวม 

หน่วยลงทุน
ชนิดสะสม

มูลค่า 

หน่วยลงทุนชนิดรับ
ซื้อคืนอัตโนมัต ิ

หน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงินปัน

ผล 

หน่วยลงทุน 
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/

บุคคล 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่
จ าหน่ายได้หลังหัก
ค่าธรรมเนียมการขายและ
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
หลักทรัพย์ (ถ้าม)ี 

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

ดอกเบี้ยค้างรับจ านวน 
100,000 บาท 

100,000.00 80,000.00 20,000.00 0.00 0.00 

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

หน่วยลงทุน
ชนิดสะสม
มูลค่า 

หน่วยลงทุนชนิดรับ
ซื้อคืนอัตโนมัต ิ

หน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงินปัน

ผล 

หน่วยลงทุน 
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/

บุคคล 

ค่าใช้จ่ายกองทุน 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน) 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
(+VAT 7%) 

 1.07% 1.07% 0.00 0.00 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
(+VAT 7%)  

(735.81) (588.65) (147.16) 0.00  0.00  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ = 0.03%   
(+VAT 7%) 

(22.07) (17.66) (4.41) 0.00  0.00  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

= 0.061% (+VAT 7%) 
(44.89) (35.91) (8.98) 0.00 0.00 

ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน (802.77) (642.22) (160.55) 0.00  0.00  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 25,099,197.23  20,079,357.78  5,019,839.45  0.00  0.00  

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 2,500,000.0000 2,000,000.0000 500,000.0000 0.0000 0.0000 

มูลค่าหน่วยลงทุน  

(บาทต่อหน่วย) 
10.0396 10.0396 10.0396 0.0000 0.0000 

วันที่ 2  

1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมตัิ จ านวน 30,000,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล จ านวน 2,000,000 
บาท ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล จ านวน 50,000,000 บาท 

2. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จ านวน 1,500,000 บาท 

3. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 250,000 บาท 

  
กองทุนรวม 

หน่วยลงทุน 
ชนิดสะสม
มูลค่า 

หน่วยลงทุนชนิดรับ
ซื้อคืนอัตโนมัต ิ

หน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงินปัน

ผล 

หน่วยลงทุน 
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/

บุคคล 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทุนของวันก่อนหน้า 
(บาท)  

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

รายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด           

1.ซื้อหน่วยลงทุน ชนิดรับซื้อ
คืนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปัน
ผล และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/
บุคคล 

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

2.ขายคืนหน่วยลงทุน ชนิด
สะสมมูลค่า 

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

รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
(บาท) 

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

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายหลัง
รายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด 

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

ส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ จ านวน 250,000 บาท 

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

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหกั
ค่าใช้จ่ายกองทุน 

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

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

ชนิดสะสมมูลค่า  =  105,849,197.23 x (18,579,357.78/105,599,197.23) 

ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ  =  105,849,197.23 x (35,019,839.45/105,599,197.23) 
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กองทุนรวม 

หน่วยลงทุน
ชนิดสะสม
มูลค่า 

หน่วยลงทุนชนิดรับ
ซื้อคืนอัตโนมัต ิ

หน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงินปัน

ผล 

หน่วยลงทุน 
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/

บุคคล 

ชนิดจ่ายเงินปันผล  =  105,849,197.23 x (2,000,000.00/105,599,197.23) 

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล  =  105,849,197.23 x (50,000,000.00/105,599,197.23) 

ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน) 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดกองทุน 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
(+VAT 7%) 

  1.07% 1.07% 1.07% 0.535% 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
(+VAT 7%) 

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

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ = 0.03%   
(+VAT 7%) 

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

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

= 0.061% (+VAT 7%) 
(189.27) (33.30) (62.77) (3.58) (89.62) 

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

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

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 

- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากซื้อ
หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืน
อัตโนมัติ จ านวน  

30,000,000 บาท/10.0397 
= 2,988,137.0957 หน่วย 

-หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากซื้อ
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปัน
ผล  
จ านวน  
2,000,000 บาท /10.0397  
= 199,209.1397 หน่วย 

- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากซื้อ
หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุน
กลุ่ม/บุคคล จ านวน  
50,000,000 บาท/10.0397 
= 4,980,228.4929 หน่วย 

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

มูลค่าหน่วยลงทุน  

(บาทต่อหน่วย) 
10.0632 10.0631 10.0631 10.0631 10.0632 

วันที่ 3 

1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จ านวน 3,000,000 บาท 

2. มีรายการลดหน่วยจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ จ านวน 1,000,000 บาท 

3. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล จ านวน 500,000 บาท 

4. มีรายการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล จ านวน 80,000 บาท 

5. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 900,000 บาท 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนของวันก่อนหน้า 
(บาท)  

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

รายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด 

          

1. ซื้อหน่วยลงทุน ชนิด
สะสมมูลค่า จ านวน 
3,000,000 บาท 

3,000,000.00  3,000,000.00        

2. รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (1,500,000.00)   (1,000,000.00)   (500,000.00) 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ 

 

 81 

  
กองทุนรวม 

หน่วยลงทุน
ชนิดสะสม
มูลค่า 

หน่วยลงทุนชนิดรับ
ซื้อคืนอัตโนมัต ิ

หน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงินปัน

ผล 

หน่วยลงทุน 
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/

บุคคล 

อัตโนมัติ ชนิดรับซื้อคืน
อัตโนมัติ จ านวน 1,000,000 
บาท และขายคืนหน่วยลงทุน 
ชนิดบุคคล/กลุ่มบุคคล 
จ านวน 500,000 บาท 

3. จ่ายเงินปันผล จ านวน 
80,000 บาท 

(80,000.00)     (80,000.00)   

รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
(บาท) 

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

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายหลัง
รายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด 

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

ส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ จ านวน 900,000 บาท 

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

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายหลัง
รายการที่เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด และส่วน
เพิ่มฯ 

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

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

ชนิดสะสมมูลค่า  =  108,166,546.51 x (21,622,747.72/107,266,546.51) 

ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ  =  108,166,546.51 x (34,101,624.22/107,266,546.51) 

ชนิดจ่ายเงินปันผล  =  108,166,546.51 x (1,924,670.77/107,266,546.51) 

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล  =  108,166,546.51 x (49,617,503.80/107,266,546.51) 

ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน) 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดกองทุน 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
(+VAT 7%) 

  1.07% 1.07% 1.07% 0.535% 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
(+VAT 7%) 

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

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์  
= 0.03% (+VAT 7%) 

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

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

= 0.061% (+VAT 7%) 
(193.42) (38.99) (61.49) (3.47) (89.47) 

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

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 108,163,820.42  21,803,472.00  34,386,647.74  1,940,757.29  50,032,943.39  

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
-หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากซื้อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 
จ านวน 3,000,000 บาท/
10.0632 = 298,115.9075 
หน่วย 
- หน่วยลงทุนลดลงจากการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติของชนิดรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติจ านวน 
1,000,000 บาท/10.0631 = 
99,372.9566 หน่วย 
- หน่วยลงทุนลดลงจากการ
ขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดผู้

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

หน่วยลงทุน
ชนิดสะสม
มูลค่า 

หน่วยลงทุนชนิดรับ
ซื้อคืนอัตโนมัต ิ

หน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงินปัน

ผล 

หน่วยลงทุน 
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/

บุคคล 

ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 500,000 
บาท/10.0632 = 
49,685.9846 หน่วย 

มูลค่าหน่วยลงทุน  

(บาทต่อหน่วย) 
10.1398 10.1472 10.1472 9.7423 10.1475 

2. บริษัทจัดการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  

(2.1) ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันท าการ ภายใน 2 วันท าการเว้นแต่วัน
ท าการน้ันตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุน หรือวันตามที่บริษัทจัดการประกาศก าหนดเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ 

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
ภายใน 2 วันท าการ ทั้งน้ี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑ์ใน
การค านวณราคาดังกล่าว  

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังต่อไปน้ี  

(ก) วันท าการก่อนวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันท าการซ้ือขายหน่วย
ลงทุนล่าสุด 

(ข) วันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันท าการถัดไป 

(ค) วันท าการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันท าการถัดไป ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมก าหนดวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันยาวกว่าหน่ึงเดือน 

(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยประกาศใน 3 วันท าการถัดไป (ถ้าม)ี 

ความใน (ก) มิให้น ามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที่ซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกวันท าการ และกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด โดยประกาศภายใน 3 วันท าการถัดไป  

ทั้งน้ี กองทุนอาจด าเนินการไม่เป็นไปตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ (2.1) – (2.4) ได้ในกรณีที่
ระยะเวลาของวันท าการที่ก าหนดตามข้อ (2.1) – (2.4) น้ันตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่
กองทุนเข้าไปลงทุนและประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือวันตามที่บริษัทจัดการประกาศก าหนด
เพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นเหตุให้กองทุนไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน ซ่ึงกองทุนจะด าเนินการตามข้อ (2.1) – (2.4) โดยพลันเมื่อได้รับ
ข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนครบถ้วน 

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

(3.1) การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน หรือจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปน้ี  

(ก) ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล  

(ข) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล ส าหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยม
ต าแหน่งที่ 4 ข้ึน ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยม
ต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง  
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(ค) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณได้ใน (3.1)(ข) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดย
ตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามที่ค านวณได้ใน 
(3.1)(ข)  

(ง) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล แต่ใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดข้ึนจากการค านวณตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการจะน าผลประโยชน์น้ันรวมเข้า
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม  

(3.2) บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งข้อมูลดังกลา่วใหผู้้ลงทุนทราบโดยการประกาศทาง Website ของ
บริษัทจดัการ: www.scbam.com หรือชอ่งทางอื่นทีเ่หมาะสม เช่น NAV Center: www.thaimutualfund.com 
หรือหนังสอืพิมพ์รายวัน เป็นต้น  

(3.3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนใช้ซ้ือขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน 
บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้  

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  

(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน 
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  

(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว  

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
ภายใน 3 วันท าการถัดไป 

16.3 แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบผ่าน Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม เช่น NAV Center: 
www.thaimutualfund.com หรือหนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น  

อนึ่ง หากมีเหตุท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศผ่าน Website ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการ
อาจพิจารณาประกาศผ่านช่องทางอื่นแทน เช่น NAV Center หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่น
ใดที่เหมาะสม เป็นต้น 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นแทนการประกาศผ่าน Website 
ของบริษัทจัดการ เช่น NAV Center หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมโดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่าน
ทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหน่ึงสตางค์ หรือ
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ข้ึนไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดท าและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาด ภายใน 7 วัน
ท าการนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีส าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการ
ของบริษัทจัดการเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี  

(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง  

(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

(3) สาเหตุที่ท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งน้ี เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคร้ัง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง  
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ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซ่ึงท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหน่ึงมีผลต่อเน่ืองต่อการ
ค านวณราคาหน่วยลงทุนคร้ังต่อไป เช่น การก าหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะ
แก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย 

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งตั้งแตห่น่ึงสตางค์ขึ้นไป และ
คิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะค านวณราคาหน่วยลงทุน
ย้อนหลังนับแต่วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้องและด าเนินการ
ดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์
ข้ึนไปและคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

(1) จัดท ารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวัน
ท าการถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนน้ันไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในวันท าการถัดจากวันที่ค านวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวนัท าการถัดจากวนัที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทั้งน้ี 
รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปน้ี  

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง  

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

(ค) สาเหตุที่ท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

(ง) การด าเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะจัดให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการ เพื่อให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) 
และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม (1)  

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา
ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว  

(5) จัดท ารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้ง
ส าเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดท าตาม (1) ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาน้ัน เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน 

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี  

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังน้ี 

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซ้ือหน่วยลงทุนเป็น
จ านวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ซ้ือหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่
ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่น้ันและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคร้ัง
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สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องและผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว  

(ข) กรณีที่เป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องหรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงิน
ของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน  

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังน้ี  

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็น
จ านวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหรือ
จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นจ านวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวน
หน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่น้ันและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดคร้ังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องและผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว  

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมี
มูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงิน  

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชย
ราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท าการนับแต่วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซ้ือหน่วยลงทุน
ตาม (2) (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้  

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ (ถ้ามี) ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงิน
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ 

17. ช่ือผู้เกี่ยวข้อง:  

17.1. ชื่อบริษัทจัดการ:  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากัด  

17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์:  

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน):  

ชื่อ : ไม่ม ี

17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource):  

ชื่อ : ไม่ม ี
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สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

17.5. ที่ปรึกษา:  

17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน:  

ชื่อ : ไม่ม ี

17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน:  

ชื่อ : ไม่ม ี

17.6. ผู้สอบบัญชี:  

ชื่อ : นายเทอดทอง เทพมังกร         

ชื่อ : นางสาวชมภูนุช แซ่แต้            

ชื่อ : นายประวิทย ์ววิรรณธนานุตร์  

ชื่อ : นางสาวชตุิมา  วงษ์ศราพันธช์ัย    

ชื่อ : นายอดุม ธนูรัตน์พงศ ์

ชื่อ : นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา 

ชื่อ : นายสุชาติ พานิชย์เจริญ 

ชื่อ : นางสาวชื่นตา ชมเมิน 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :  

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี  

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม:  

18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่  เดือน  

18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีคร้ังแรก : วันที่  

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี ประมาณ 1 ปีนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไข
วิธีการจัดการ:  

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญต้องได้รับ
มติตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึง เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดย 

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่ง
หน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติ   
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึงให้ได้รับมติผู้ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดน้ัน 
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การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการ หากมิได้กระท าตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือ
เพื่อเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด บริษัทจัดการจะยื่นค าขอเป็นหนังสือ พร้อมทั้งรายละเอียดของโครงการที่แก้ไขเพิ่มเตมิแล้ว และ
ค ารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับค าขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วน
ถูกต้องตามวรรคหน่ึงให้ถือว่าส านักงานให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้ 

ในกรณีที่การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการ ได้กระท าตามมติเสียงข้างมากของ    
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ได้มีมติให้แก้ไขและแจ้งการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน
ทุกราย และจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขแล้วแต่กรณี  

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
ไม่เกินร้อยละ 55 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ หรือในกรณีที่เป็น
กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อค านวณเฉพาะหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด มีจ านวนไม่เกินร้อยละห้าสิบห้าของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดน้ัน ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองผลการนับมติน้ัน 

หากไม่สามารถด าเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เน่ืองจากข้อจ ากัดในการนับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจด าเนินการขอรับ
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที่ส านักงานก าหนดได้ 

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไป
จากโครงการ จะถือว่าส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ เมื่อ
บริษัทจัดการปิดประกาศการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไว้ที่ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซ้ือขายหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการอาจด าเนินการเพิ่มเติมจ านวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน: ห้ามมิให้กองทุนต้น
ทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนปลายทางไม่สามารถด าเนินการเพื่อขอมติ
ได้ เน่ืองจากติดข้อจ ากัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับ
ความเห็นชอบจากส านักงานได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหน่ึงของผู้ถือหน่วยของกองทุนปลายทางในส่วนที่
เหลือ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งน้ี การขอมติเพื่อ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  

20. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  

20.1 ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด ารงความเพียงพอของเงินกองทุน การท าประกันภัยความรับผิดที่
เกี่ยวข้องกับการด ารงเงินกองทุน และ/หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองดังกล่าวที่จะก าหนดให้มีข้ึน
เพิ่มเติมในอนาคต บริษัทจัดการจะด าเนินการ  ดังน้ี  
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20.1.1 เปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจาก
ส านักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่ง
หน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บริษัท
จัดการรู้หรือควรรู้ถึงการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งน้ี หากมีเหตุจ าเป็นและ
สมควร บริษัทจัดการอาจขอให้ส านักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัท
จัดการรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนจาก
การเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถ
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจัดการจะด าเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไปหรือ  
20.1.2    บริษัทจัดการจะระงับการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวมจนกว่าจะสามารถด ารงเงินกองทุนได้
ตามประกาศการด ารงเงินกองทุน และได้รับอนุญาตจากส านักงานให้ด าเนินธุรกิจได้ตามปกติ  เว้นแต่ใน
กรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรเพื่อป้องกันมิให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมซ่ึงอยู่ภายใต้การบริหาร
จัดการได้รับความเสียหาย เพื่อใช้สิทธิเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมในฐานะที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่
ลงทุน หรือเพื่อเปลี่ยนตราสารที่ครบก าหนดไถ่ถอนกับผู้ออกตราสารดังกล่าว 

 20.2 บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือ
วิธีการ ในการน าส่ง เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึงผู้
ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่น (ถ้ามี) เช่น ผ่านช่องทาง
อิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันเร่ิมด าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ซึ่ง
การด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการน าส่ง และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะท านองเดียวกันน้ี ซึ่งบริษัทจัดการได้ค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมเป็นส าคัญ ทั้งน้ี ในการน าส่งจดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการ
แก้ไขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะด าเนินการโดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

20.3 การถือหน่วยลงทุนเกินหน่ึงในสาม  

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันน้ันในส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด และด าเนินการ
แก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันน้ันให้มีจ านวนไม่เกินหน่ึงในสามของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมน้ันภายในสองเดือนนับแต่วันที่ปรากฏกรณี
ดังกล่าว หรือด าเนินการเลิกกองทุนรวมน้ันทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เร่ืองการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล  

20.4 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)  

20.4.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเน่ืองมาจาก
การใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้น้ันต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับ
บทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลน้ันบ่อยคร้ังเกินความจ าเป็น
เพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ 
บริษัทต้องกระท าด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุน
น้ันด้วย  
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20.4.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตามข้อ 20.4.1 บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหก
เดือนด้วย  

20.5 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ 
ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการ
ให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ
กฎหมายต่างๆ 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ 
ยกเลิกการท าธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จ าต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่
บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการก าหนด หรือให้ข้อมูล 
และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
จัดการ ไม่ครบถ้วนเพียงพอส าหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ ทั้งน้ี ตามที่บริษัทจัดการก าหนด  

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการท าธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระท าความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ 
ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ  

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การท าธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม 
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของ
บริษัทจัดการ  

นอกจากน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
เปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่หน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแลตามกฎหมายต่างๆ  หรือบุคคลอื่นใด  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ 

ทั้งน้ี ค าว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ ค าว่า “กฎหมายต่างๆ” น้ัน ให้
มีความหมายรวมถึงกฎหมายของประเทศต่างๆ ที่กองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศน้ันๆ ด้วย 

20.6 ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน : 

ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน
หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่
ได้รับการยกเว้นหรือเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ก าหนด 

ทั้งน้ี โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 
ดังน้ี 

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือ
หน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 

(2) การจ ากัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงมีสาระส าคัญดังต่อไปน้ี 

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนจะถูกจ ากัด
สิทธิรับเงินปันผลในส่วนที่ถือเกินน้ัน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี 

1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม 
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2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที่ถูกจ ากัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน  

(ค) ในระหว่างการด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดินบริษัทจัดการจะจัดท าบัญชี
และแยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม โดยไม่น ามารวมค านวณเป็น
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม 

(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดน้ัน เว้น
แต่ชนิดหน่วยลงทุนน้ันมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วย
ลงทุนชนิดน้ัน บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ว่าด้วยเร่ืองหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัท
จัดการ  

20.7 ข้อก าหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance 
Act (ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าว
ก าหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial 
Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซ่ึงมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา 
และผู้ซ่ึงมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปิดหรือมีไว้กับ FFI น้ัน นอกจากน้ียังปรากฏด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่
คล้ายคลึงกับ FATCA (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตน
กับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงิน
ของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่  FATCA ก าหนด หน้าที่ในการ
ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการ
ก าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดท าเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมน้ัน
จะได้รับผลกระทบที่ส าคัญในสองกรณี คือ 

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการ
ขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเร่ิมต้นตั้งแต่วันที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเร่ิมต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบันการเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซ่ึงรวมถึงธนาคารและ
สถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่
ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนช าระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝาก
ทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อก าหนดของ FATCA 
อาจจะปฏิเสธหรือระงับการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือ
บริษัทจัดการ ซึ่งอาจท าให้กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทุน
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ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพัน
ตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  และเพื่อให้บริษัท
จัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซ่ึงรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
กองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) 
จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดังน้ี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการน าส่ง
ข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ 
จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนน้ันกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์
ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการ
ให้ข้อมูลตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการ
แจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการ
เข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งน้ี 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดังกล่าว 

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้
กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มข้ึนหากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบ
รับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง
หรือหลายอย่างดังต่อไปน้ีตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
รับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งน้ีแล้ว และ/หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในค า
ขอเปิดบัญชี   

(1) ไม่รับค าสั่งซ้ือ/สับเปลี่ยน/โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว 

(3) ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนรายน้ันได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ได้รับประโยชน์เพิ่มข้ึน หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น 

การด าเนินการดังกล่าวถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็น
การกระท าเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ 
FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิด
บัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซ่ึงในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องก าหนด) เท่าน้ัน  

ทั้งน้ี ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการ
ได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจน าส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการ
ก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
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20.8 การซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 

ผู้ลงทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าที่บริษัทประกันชีวิต
ก าหนด ทั้งน้ี การซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อก าหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่าง
ไปจากการซ้ือขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควร
ศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะยกเลิกการซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อีกทั้งแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติมีดังน้ี อาจมีการเปลีย่นแปลงได้โดยถือวา่
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

20.8.1 มูลค่าข้ันต่ าของการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน มูลค่าข้ันต่ าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า และจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า :  

เน่ืองจากการซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การ
เวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การด าเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหัก
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังน้ัน การสั่งซ้ือขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อก าหนดในเร่ืองมูลค่าข้ันต่ าของการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน มูลค่าข้ันต่ าของการสั่ง
ขายคืน จ านวนหน่วยลงทุนข้ันต่ าของการสั่งขายคนื มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชข้ัีนต่ า และจ านวน
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซ้ือขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุน
ที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อก าหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม ์

20.8.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต : 

ผู้ลงทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือนายหน้าทีบ่ริษัทประกันชีวติก าหนด โดยช าระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือ
เช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด
หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ทั้งน้ี บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดมูลค่าข้ันต่ าในการสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุน วันและเวลาท าการในการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซ้ือ วิธีการช าระเงินเพิ่มเติม 
ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดย
ระยะเวลาในการสั่งซ้ือจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
โดยค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับช าระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว 

ในกรณีของการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจ
ปฏิเสธค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากค าสั่งดังกล่าว
อาจเข้าข่ายลักษณะการท าธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิต
สงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน รวมถึงพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวมี
ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายของบริษัทจัดการหรือบริษัทประกันชีวิต 

20.8.3 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 

20.8.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งน้ี บริษัทประกันชีวิต
อาจก าหนดมูลค่าข้ันต่ าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการน าส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้อง
อยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในโครงการ และค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกัน
ชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์ของบริษัทประกันชีวิตน้ัน ๆ  



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ 

 

 93 

ทั้งน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจ านวน
หน่วยลงทุนหรือวิธีอืน่ใดที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจ านวน
ข้ันต่ า และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ส าหรับผู้ลงทุนที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนที่มี
ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิตภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดในหัวข้อ “การช าระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน” ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกาศก าหนด บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการ
ให้แก่ผู้ลงทุนที่ซื้อประกันชีวติควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่ก าหนดในหัวข้อ “การช าระเงินค่ารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน” โดยมีวิธีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซ่ึงจะเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด
ไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 

20.8.3.2 การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
เป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน าค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาช าระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที่ก าหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ ากว่า
มูลค่าข้ันต่ าที่ก าหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเป็นรายปี  

20.8.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซ้ือ/ขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนจะเป็นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และ
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั่งซ้ือ/ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 30 วันท าการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันสั่งซ้ือ/ขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนโดยตรง 

20.8.5 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน
ผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งค าสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิต
ก าหนด 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกัน
ชีวิตก าหนดไว้เท่าน้ันโดยตอ้งเป็นการท ารายการผ่านบริษัทประกันชวีิต การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหน่ึงหรือหลายกองทุน 
(กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหน่ึงหรือหลายกองทุน (กองทุนเปิด
ปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และเอกสารการขาย
กรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่ง
ได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อน าไปช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด
ปลายทาง หรือด าเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี การด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังน้ี 

(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหน่ึงหรือหลายกองทุนไป
กองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นคร้ังคราว 

(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็นประจ าตามค าสั่งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
ให้มีการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหน่ึงเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหน่ึง
หรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ 

(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามค าสั่งในแบบฟอร์มที่
บริษัทประกันชีวิตก าหนด ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ 

ทั้งน้ี รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงข้ึนอยู่กับบริษัทประกัน
ชีวิตแต่ละแห่ง ซ่ึงจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
และ/หรือผู้ลงทุนที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว 
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บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีที่
บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่
จ านวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ ากว่าจ านวนข้ันต่ าที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดในการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนหรือกรณีที่ยกเลิกตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ 

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยันการท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 
30 วันท าการ นับแต่วันที่ได้ด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ส าหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับค าสั่งคร้ัง
แรก หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี  

20.8.6 การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน: 

20.8.6.1 เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนแรก รายงานประจ าปี หรือเอกสารอื่นใด 
ซ่ึงบริษัทจัดการจัดส่งให้กับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะด าเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนต่อไป 

20.8.6.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมไม่เกินเดือนละหนึ่งคร้ังโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 

20.8.7 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนปกติที่ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีเพียงอย่างเดียว ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และ
บริษัทประกันชีวิตก าหนด ดังน้ี 

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรม์ประกันชวีิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลีย่นมือหน่วยลงทุนไม่ว่า
กรณีใดทั้งสิ้น 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็น
หลักประกัน 

3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการท ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุนภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิต
จะเป็นผู้ด าเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน 

4. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เน่ืองจากบริษัท
ประกันชีวิตจะท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการรวบรวม และน าส่งค าสั่งซ้ือ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัท
จัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus 
Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น 

5. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม 

6. สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต 

7. สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตน้ัน 

8. สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และ
เลขประจ าตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 

9. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับค าแนะน าเพื่อซ้ือ
หน่วยลงทุนน้ัน ตลอดจนรับทราบค าเตือนและค าอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน 

10. สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในข้ันตอนการด าเนินการ 
เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น 
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11. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยช น์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือ
ผลตอบแทนที่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซ้ือกรมธรรม์ รวมทั้ง
การซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น 

12. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี 

20.8.8 ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน:  

- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ
รายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิตแต่ละราย ขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
เงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

- ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือ
แต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิตแต่ละราย ขอสงวนสิทธิในการ
พิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

อน่ึง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือ   
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หาก
ในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการ
เปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับ
แต่วันเปลี่ยนแปลง 

ทั้งน้ี บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 

อน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซ้ือขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซ้ือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งน้ี กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ
แจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
เปลี่ยนแปลง 

20.9 การรับค่าธรรมเนียมการจัดการคืนจากกองทุนรวมต่างประเทศ 

ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเน่ืองจาก
การที่กองทุนน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศน้ัน (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะ 
ด าเนินการให้เงินจ านวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน 

21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม:  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ และค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีที่ข้อก าหนดใน
โครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งน้ัน ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 
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บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ
กองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัท
จัดการกองทุนรวม ทั้งน้ี การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ถือ
ว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมน้ี ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตาม
ข้อก าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุน 
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1. บริษัทจัดการ : 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากัด 

ที่อยู่ : ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า 

เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 

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

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด าเนินการดังต่อไปน้ี 

(1) การบริหารกองทุนรวม 

(ก) ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซ่ึงเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุน
รวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
ประชาชนคร้ังแรก 

(ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด 

(ค) น าเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่าง ๆ และซ้ือขาย จ าหน่าย สั่งโอน 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุน
ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(ง) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้นอยู่เท่าที่จ าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

(จ) ด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนของกองทุนรวม ตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 

(ฉ) ด าเนินการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนที่รับซ้ือคืนในวัน
ท าการถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุนจ านวนน้ันแล้วแต่กรณี 

(ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 

(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมตามหัวข้อ “การขอ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”  

(ฌ) ด าเนินการฟ้องร้องคดีในนามของบริษัทจัดการเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ในกรณีที่มีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม   

(2) การรับ และการจ่ายเงินของกองทุนรวม   

(ก) จัดให้มีการรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน และกองทุนรวม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 
ของหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ "ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
และกองทุนรวม"   
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(ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 ของ
หนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม"   

(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม   

(ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซ่ึงมีคุณสมบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เร่ือง "คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ที่
ก าหนดไว้ในข้อ 2 

(ข) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี 

(ง) จัดให้มีผู้ช าระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(จ) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลขึ้นท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น 
ที่ปรึกษากฎหมาย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ   

(ฉ) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร   

(ช) แต่งตั้งทนายความ เพื่อติดตาม ทวงถาม และด าเนินคดี รวมทั้งด าเนินการใด ๆ เพื่อการรับช าระหน้ี 
หรือเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์อื่นใดของกองทุนรวม   

(4) การด าเนินการอื่น ๆ   

(ก) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์   

(ข) จัดให้มีและเกบ็รักษาไวซ่ึ้งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   

(ค) จัดท าบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน   

(ง) จัดท ารายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันท าการน้ัน   

(จ) จัดท ารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุก
สิ้นวันท าการน้ัน   

(ฉ) จัดท ารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก าหนด ในกรณีที่มิได้เกิด
จากการลงทุน หรือได้หลักทรัพย์มาเพ่ิมเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด   

(ช) จัดท ารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และส่งผ่านระบบรับและเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุน
รวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 22.1.1 
ก่อนหรือในวันที่ครบก าหนดจัดท าหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีจัดท ารายงานตาม (ฐ) ตามปี
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ปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี ขยายเป็นภายใน 
4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

(ซ) จัดท าหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีบัญชีและส่งใหแ้ก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่
วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชีน้ัน ยกเว้นกองทุนรวมเปิดที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงคร้ังเดียวและรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งล่วงหน้า ซ่ึงระบุเวลาไว้แน่นอน (Auto Redemption) ไม่ต้องจัดท าหนังสือ    
ชี้ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี 

(ฌ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจ านวน และมูลค่าหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วัน
ท าการสุดท้ายของเดอืน ให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวนัท าการที่ 20 ของเดือน
ถัดไป 

(ญ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วกรณีอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อ (ฌ) ให้ 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมน้ัน 

(ฎ) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้ถึงซ่ึงวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

(ฏ) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 22 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 

(ฐ) จัดท ารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนน้ัน และส่งรายงานดังกล่าวใหผู้้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว 
โดยรายงานดังกล่าวจะแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และส่งผ่านระบบรับและ
เผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus 
(MRAP)) เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 22.1.1 ก่อนหรือในวันที่ครบก าหนดจัดท าหรือจัดส่ง
รายงานดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีจัดท าและส่งรายงานตามวรรคหน่ึงตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะยกเว้น
ไม่จัดท าและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังส าหรับปีบัญชีน้ัน   

(ฑ) จัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตามข้อ (ช) และ (ฐ) ไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซ้ือขาย
หน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัดส าเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ   

(ฒ) จัดส่งและด าเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลส าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือ    
ชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   

(ณ) จัดท าและส่งข้อมูลการจัดการกองทุนรวมให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   

(ด) ชี้แจงและด าเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการ
เปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม   

(ต) ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ านวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 22.2.2 (3) 

(ถ) ด าเนินการติดตามทวงถาม ด าเนินคดีหรือด าเนินการใด ๆ เพื่อการรับช าระหน้ีหรือปกป้องสิทธิ
ประโยชน์อื่น ๆ ของกองทุนรวม   
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(ท) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัท
จัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต   

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีที่ข้อก าหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์
ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งน้ัน ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือ
โครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว  

เงือ่นไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :   

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสั่งของส านักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องด าเนินการ
ตามที่จ าเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าท าหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่  

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :   

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)   

ที่อยู่ : ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19  

1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ  

เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140   

โทรศัพท์ 0-2470-3207 

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์   

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งน้ี ไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในหัวข้อหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”   

(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา ทั้งน้ีโดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์   

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม 
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ก าหนดให้เป็นหน้าทีข่องบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมี
แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต   

(2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ทรัพย์สินของลูกค้ารายอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุนและข้อก าหนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกว่า 
ผู้ช าระบัญชีจะด าเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อย 
หรือจนกว่าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง   
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(3) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ช าระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ช าระบัญชีกระท าการหรืองดเว้นกระท า
การตามมาตรา 130 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะ
รายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า   

(4) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่างๆ 
ที่กองทุนรวมได้มาหรือจ าหน่ายไป ซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายหรือได้รับฝากไว้ตาม
ข้อ (2) ให้เป็นไปตามค าสั่งการจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม   

หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือส่งมอบเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ดังกล่าวในวรรคหน่ึง ว่าไม่เป็นไปตามค าสั่งการจัดการทรัพย์สิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือ
ปลอม ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ด าเนินการแจ้งเหตุดังกล่าวแก่บริษัทจัดการทันที   

(5) เปลี่ยนแปลง จ าหน่ายและโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของกองทุนรวมตามค าสั่งของบริษัท
จัดการ เมื่อเห็นว่าการน้ันถูกต้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ   

(6) จัดท ารายงานเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระท าการหรืองดเว้น
กระท าการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามมาตรา 125 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งน้ี ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว   

(7) จัดท ารายงานถึงผลในการด าเนินการตามค าสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดท าบัญชีแสดงการรับ
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ฝากไว้   

(8) รับรองความถูกต้องในการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้ค านวณตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศก าหนด 

(9) พิจารณาเกี่ยวกับการที่จะให้ความเห็นชอบในการด าเนินการของบริษัทจัดการตามที่กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น   

(ก) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่
สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล   

(ข) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซ้ือหรือ
ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อมี เหตุ
จ าเป็น ท าให้ไม่สามารถ จ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล 
หรือไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจ าเป็น
อื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน   

(ค) การให้ความเห็นชอบการช าระค่าหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ในกรณีที่
กองทุนรวมไม่สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่
สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 
ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศก าหนด   

(ง) การให้ความเห็นชอบในการรับช าระหน้ีเพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันแทนการ
ช าระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้   

การด าเนินการให้ความเห็นชอบดังกล่าวข้างต้นผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องด าเนินการจัดท าการให้ความ 
เห็นชอบเป็นหนังสือ และส่งให้แก่บริษัทจัดการเพื่อใช้เป็นหลักฐานโดยทันที และแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันทีทุกคร้ังที่เกิดกรณีตาม (ก) โดยจัดท ารายงานในเร่ืองดังกล่าวเป็น
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หนังสือ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(10) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยกฎหมายดังกล่าว   

(11) ด าเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับ
ค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส าหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของ   
ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม   

(12) จัดท าความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดส่งให้บริษัทจัดการเพื่อใช้
ประกอบการจัดท ารายงานกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปี
ปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบปีบัญชี และวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี
บัญชีหรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี   

(13) โอนเงินให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามค าสั่งของผู้ช าระบัญชีเพื่อเฉลี่ยจ่ายคืนค่าหน่วยลงทุนให้ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่คงเหลืออยู่หลังจากที่ผู้ช าระบัญชีช าระบัญชีโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   

(14) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องท าหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของกองทุน
รวม ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การด าเนินการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมด
ของกองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ด าเนินการต่อได้ทันที   

(15) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนที่ผู้ช าระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
กับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงต้องรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่า
จะจดทะเบียนเลิก กองทุนรวม   

(16) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนหน้าที่และความ 
รับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีในปัจจุบัน และที่มีแก้ไข
เพิ่มเติมในอนาคต 

(17) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องจัดให้มีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ที่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่น เพื่อท าหน้าที่เก็บรักษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม   

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหน่ึงข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
กองทุนรวม และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสิ้นเชิงภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความผิด
ของผู้ดูแล   

คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ล่วงรู้มาเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะ
เป็นการเปิดเผยโดยอ านาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เพื่อประโยชน์ของ  
ผู้ถือหน่วยลงทุน   

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนเพราะความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง หรือการไม่กระท าการตามหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง 
บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ท างานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์   
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ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซ่ึง
รวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล
ผลประโยชน์   

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้   

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
ไม่ว่าการกระท าน้ันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็น
การเรียกค่าตอบแทนในการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลักษณะที่เป็น
ธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้
ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน 

ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการ
ขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :   

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิด
กรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้ ทั้งน้ีบริษัทจัดการจะกระท าได้เมื่อได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อน   

(1) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น   

(2) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง
อาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน   

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมาย
ดังกล่าว หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณี
อื่นใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ
หน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 

(4) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหน่ึงข้อใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วยเร่ืองคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซ่ึงออกตามความในมาตรา 121 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจาก
การตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็น
อย่างอื่น บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท า
การ นับแต่วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
ก าหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาให้แก้ไขเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลัน 
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(5) ในกรณีที่มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึง
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระท าได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยส าคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป         
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอ านาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ 

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :   

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมที่   

(1) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)   

1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ  

เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศัพท์ 0-2470-3207     

(2) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด   

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย   

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110   

โทรศัพท์ 0-2359-1200-1 

(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย   

273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม   

กรุงเทพมหานคร 10200   

โทรศัพท์ 0-2283-5353   

และ/หรือที่ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และ/หรือ
ศูนย์รับฝากต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที่ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ   

3. ผู้สอบบัญชี :   

ชื่อ   : นายเทอดทอง เทพมังกร   

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี 

ถนนพระราม9  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ 0-2645-0080        

ชื่อ   : นางสาวชมภูนุช แซ่แต้  

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี 

ถนนพระราม9  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ 0-2645-0080    
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ชื่อ   : นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์  

ที่อยู ่: บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี 

ถนนพระราม9  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ 0-2645-0080      

ชื่อ   : นางสาวชุติมา  วงษ์ศราพันธ์ชัย    

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี 

ถนนพระราม9  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ 0-2645-0080        

ชื่อ : นายอดุม ธนูรัตน์พงศ ์

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด 

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี 

ถนนพระราม 9  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ 0-2645-0080     

ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา 

ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด 

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ 

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0-2642-6172-4 

ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ 

ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด 

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ 

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0-2642-6172-4   

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน 

ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด 

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ 

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0-2642-6172-4   
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หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี  โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจ ารอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไป  

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :   

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)   

ที่อยู่ : ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 2 ปฏิบัติการธุรกิจบริการหลักทรัพย์  

อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 1060   

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน  

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   

โทรศัพท์ 0-2128-2332-7  

5. ผู้จัดจ าหน่าย :   

ชื่อ :   

ที่อยู่ :   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

ไม่มี  

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :   

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)   

ที่อยู่ : ส านักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก   

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร   

กรุงเทพมหานคร 10900   

โทรศัพท์ 0-2544-3874-76 และสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ  

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิก
การแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกคร้ัง 
ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้
ความเห็นชอบเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว   
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สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการ
ด าเนินงานขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่
ก าหนดไว้ในสัญญาแตง่ตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ใน
ข้อ 15 ของหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนและกองทุนรวม”   

(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   

(1) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ใบค าขอใช้บริการกองทุน ใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และใบสั่ง
ขายหน่วยลงทุน คู่มือผู้ลงทุนหรือเอกสารอื่นใดของกองทุนรวมตามที่กฎหมายหรือ ก.ล.ต. ก าหนด 
ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ในการส่งเสริมการขาย   

(2) รับใบค าขอใช้บริการกองทุน ใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งขายหน่วยลงทุน และรับช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนจาก 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนและช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม   

(3) คืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม   

(4) ยืนยันการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน   

(5) ชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม   

(6) ปฏิบัติตามข้อก าหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการโฆษณากองทุนรวม   

(7) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามที่ก าหนดไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม ตลอดจนท าการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น   

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  ไม่ม ี

ชื่อ :   

ที่อยู่ :   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแล
สภาพคล่อง) :  ไม่ม ี

ชื่อ :   

ที่อยู่ :   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   
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9. ที่ปรึกษา :  ไม่ม ี

9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :   

ชื่อ :   

ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

ไม่มี  

หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :   

9.2.ที่ปรึกษากองทุน :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :   

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :   

ไม่มี  

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  ไม่ม ี

ชื่อ :   

ที่อยู่ :   

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :   

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  ไม่มี  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :   

13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :   

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :   

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (ถ้ามี) ทั้งน้ี ให้เป็นไป
ตามหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 7 "การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน" ทั้งน้ี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
เกิดข้ึนต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

เป็นไปตามรายละเอียดข้อ 14 “การจ่ายเงินปันผล” ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ 

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรร
และการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม 
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13.4. ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน :   

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ “เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม 

13.5. สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :   

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการท าการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไข  
วิธีการจัดการได้ ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะกระท าการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ 19 "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันน้ันในส่วนที่
เกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :   

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการ
ช าระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :   

ไม่ม ี

13.8. อื่น ๆ :   

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจ ากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวม
ไม่ครบ  

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี ไม่ว่า
ในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อก าหนดในข้อผูกพันซ่ึงลงนาม
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่
เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งน้ี ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิใน
การได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคนืเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเปน็ไปตามข้อก าหนด
ของหน่วยลงทุนชนิดน้ันๆ ด้วย 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :   

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :   

- ใบหน่วยลงทุน  

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน  

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  

- อื่นๆ  
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14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :   

โครงการจัดการ “ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้” จะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 
(Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง
เป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ 
และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้   

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะด าเนินการบันทึกชือ่ผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทนุในทะเบียนผูถ้อื
หน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุก
คร้ังที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการท ารายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการ
ท ารายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 7 วันท า
การนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีที่เป็นการสั่งซ้ือในระหว่างช่วงการเสนอขายคร้ังแรก และ/หรือ
ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน ทั้งน้ี นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุในค าขอใช้บริการกองทุน   

(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง   

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน   

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในทะเบียน     
ผู้ถือหน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน   

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหรือ     
ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการท ารายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ด าเนินการ
จัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)) จะด าเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายในวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ท ารายการ
สั่งซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรือภายในวันท าการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนก าหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน)) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชีหรือแจ้งร้องขอรับสมดุบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้ 

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซ้ือหน่วยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
มีหน้าที่ในการน าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันเสมอ ได้ ณ ที่ท า
การของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)) หรือ ณ ที่
ท าการที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันท าการถัดจากวันท าการ
ซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน   



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ 

15 

(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่มีการปรับรายการให้เป็นปัจจุบันคร้ังล่าสุด เป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง   

(6) ผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการ
ก าหนด   

ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนรายอื่น สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซ่ึงบริษัท
จัดการจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท าการ โดยไม่ถือเป็นการ
แก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ   

14.2.3 ใบหน่วยลงทุน   

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพื่อน าไปใช้เป็น
หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งน้ี ในการออกใบหน่วยลงทุนทุก
กรณีจะกระท าเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่าน้ัน โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบค าขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

(2) ยื่นใบค าขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมช าระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทุน   

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุน
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบค าขอ ส าหรับกรณีที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนกรอกจ านวนหน่วยลงทุนในใบค าขอมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วย
ลงทุนส าหรับหน่วยลงทุนจ านวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน   

(4) ใบหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด ซ่ึงจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราส าคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้
เคร่ืองจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้
ท าได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจ านวนดังกล่าว จะต้องน าใบหน่วยลงทุน
มาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนหน่วยลงทุนน้ัน เข้าระบบไร้ใบ
หน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบ
หน่ึงให้กับผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันการท ารายการซ้ือหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/
หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมใน
อนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด โดยผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถร้องขอเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการก าหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข
ในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม   

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้   
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ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดท าใบหน่วย
ลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน   

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :   

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และอัตราปันผลของหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั้งน้ี บริษัท
จัดการจะปฏิบัติ ดังน้ี  

1. ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหน่ึงฉบับ หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณา
ผ่อนผันหรือสั่งให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น 

2. ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ 
สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) พร้อมทั้งข้ึนเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

3. ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่
ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีที่ต่างกันส าหรับหน่วยลงทุน
ที่ขายในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันได้ โดยๆด้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ก่อนด าเนินการ
จ่ายเงินปันผลในแต่ละคร้ัง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่น าเงินปันผลจ านวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด 
นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดน้ัน 

ข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผล 

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจ ากัดการถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น ทั้งน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและ
ทรัพย์สินของกองทุนรวม และไม่น าเงินดังกล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะ
ส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :   

หากมีการผิดนัดช าระหน้ีหรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องของ
กองทุนรวมจะไม่สามารถช าระหน้ีได้ บริษัทจัดการจะรับช าระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกัน
และมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี้ ดังน้ี   

16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์   

16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่อ
อยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้อง
เป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้   

16.1.2 เมือ่ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหน้ี บริษัทจัดการจะไม่น าทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้ มารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจ าหน่าย
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ทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นส าคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระ
หน้ีตกลงรับช าระหน้ีด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ไดจ้ากการรับช าระหน้ี บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินน้ันได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่าย
จากเงินส ารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินน้ัน 

16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพย์สินอื่นในแตล่ะครั้ง บริษัทจัดการ
จะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิ
น้ันภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไป
ยังส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ย
เงินคืน เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น   

16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวม
ได้รับช าระหน้ีตามตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความใน
ข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม   

16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์   

16.2.1 ก่อนการรับช าระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละคร้ัง บริษัทจัดการจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะน้ันการรับช าระหน้ีด้วย
ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซ่ึงตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิ
เรียกร้องน้ัน   

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับช าระหน้ี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นในการรับช าระหนี้   

16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหน้ี บริษัทจัดการจะน าทรัพย์สินดังกล่าวมารวมค านวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สินน้ันเพื่อใช้ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังน้ี   

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซ่ึง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้   

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจ าหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
ส าคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว   

ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม   

16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหน้ี หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหน้ี
ได้บริษัทจัดการกองทุนรวมจะด าเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ 
วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหน้ีได้เป็นผู้มี
สิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับช าระหนี้ก็ได้   
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ทั้งน้ี ในการด าเนินการดังกล่าว บริษัทไม่ต้องน าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องน้ันมารวมค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม   

เงื่อนไขเพิ่มเติม :   

ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละคร้ังตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหน้ีไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการอาจน าเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งน้ี หากได้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหน้ีจน
ครบถ้วนแล้วและปรากฏว่าเงินได้สุทธิน้ันไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจน า
เงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้   

การช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะช าระให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่ก าหนด เท่าน้ัน   

17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน :   

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 
125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิ
หรือการจ ากัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้
กระท าตามข้อก าหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่แล้ว  
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน า
หน่วยลงทุน ในกรณีดังน้ี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที่ของบริษัทจัดการ 
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วย
ลงทุนจะท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่  หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่
ก าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว 

18. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน : 

ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน
หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับการยกเว้นหรือเหน็ชอบตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก ากับ 
ตลาดทุนก าหนด 

ทั้งน้ี โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 
ดังน้ี 

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วย
ลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 

(2)  การจ ากัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงมีสาระส าคัญดังต่อไปน้ี 

(ก)  บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนจะถูกจ ากัด    
สิทธิรับเงินปันผลในส่วนที่ถือเกินน้ัน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี 
1.  การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม 
2.  การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
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(ข)  บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที่ถูกจ ากัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน  
(ค)  ในระหว่างการด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดินบริษัทจัดการจะจัดท าบัญชี
และแยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม โดยไม่น ามารวมค านวณเป็น
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม 

(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดน้ัน เว้น
แต่ชนิดหน่วยลงทุนน้ันมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วย
ลงทุนชนิดน้ัน บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ว่าด้วยเร่ืองหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัท
จัดการ  

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :   

การด าเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือ
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ด าเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ  

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ด าเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย ให้
ถือว่ามติน้ันเสียไป  

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเร่ืองที่กระทบตอ่สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 
ต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมน้ัน เว้นแต่กรณีที่กองทุน
รวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปน้ี
ด้วย 

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่ง
หน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุน
ชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดน้ัน  

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :   

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อผูกพัน และมี
สาระส าคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอ านาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไข
เพิ่มเติมน้ันมีผลผูกพันคู่สัญญา  

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญต้องได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 
ให้รวมถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และเร่ืองที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ  

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปน้ี ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน  
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(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระส าคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน หรือ  

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันน้ันเหมาะสม มีความจ าเป็นหรือ
สมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ  

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้องกระท าเป็นหนังสอืลงลายมือชื่อโดยบคุคลผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)  

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว ้ณ ที่ท าการและเวบ็ไซตข์องบริษัทจัดการกองทนุ
รวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้ง
เหตุผลและความจ าเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม (เฉพาะกรณี
ของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป)  

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :   

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี   

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :   

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุน
รวม และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติน้ันก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการ
กองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้น าข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ 

22. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :  

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดังน้ี  

(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด โดยค านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือ
น้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันท าการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดน้ัน  

(2) จ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันท าการใด  

(3) เมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหน่ึงเกินกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวม
หน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทีเอฟ 

(4) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิด
เป็นจ านวนเกินกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็น
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุน
รวมดัชนี และกองทุนรวมอีทีเอฟ 

22.1.2. เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการ
กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน  

22.1.3. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจ านวน
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ 
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22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเลิกโครงการ หรือด าเนินการอื่นใด ในกรณีที่มูลค่าหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้คร้ังแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการลงทุน โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

22.1.5. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทั่วไป หากปรากฏว่า  

(1) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงเกินกว่าหน่ึงใน
สามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมน้ัน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุน
โดยรู้เห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเป็นการปกปิดหรืออ าพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทุน
ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป  

(3)  มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่ง
ที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 

(4)  มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน 

(5)  บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถด าเนินการตามค าสั่งของส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

22.1.6. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่
มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการ
ลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการทรัพย์สิน
หรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ด าเนินการแจ้งให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องท าการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณี
ที่ไม่มีการชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือท าให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้ง
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมท าการแก้ไข หรือด าเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได้ หรือด าเนินการแล้วแต่ไม่สามารถท าให้กองทุนรวมเป็นกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง  

22.1.7. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีค าสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อส านักงานมี
ค าสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน 

22.1.8 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิ้นสุดลง
ของการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหรือด าเนินการตามข้อ 5.5 “การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน” ได้ 

22.2. การด าเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

22.2.1 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิกด้วยเหตุตามข้อ 22.1.1 

บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปน้ี  

(1) ยุติการรับค าสั่งซ้ือและค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันท าการ ที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1  
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(2) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบด้วย ทั้งน้ีภายใน 
3 วันท าการนับแต่วันท าการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือวิธีอื่นใดที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนดเพิ่มเติม  

(3) จ าหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าว ภายใน 5 วันท าการ นับแต่วัน
ถัดจากวันท าการที่ปรากฏเหตตุามข้อ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระท าได้เพื่อช าระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ  

(4) ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ านวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 22.2.1.(3) ให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายใน 10 วันท าการนับแต่วันท าการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 และเมื่อได้ด าเนินการช าระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดน้ัน  

เมื่อบริษัทจัดการด าเนินการตามข้อ 22.2.1 (1) ถึงข้อ 22.2.1 (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
คงเหลืออยู่จากการด าเนินการตามข้อ 22.2.1 (3) บริษัทจัดการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการช าระบัญชีของกองทุนรวม  

22.2.2 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิก เพราะเหตุอื่นที่ทราบก าหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า 
หรือเพราะเหตุครบก าหนดอายุโครงการ  

บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปน้ี  

(1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจ้งให้ตลาด
หลักทรัพย์ทราบในกรณีที่หน่วยลงทุนกองทุนรวมน้ันเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ี 
ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ  

(2) ด าเนินการด้วยวิธีการใดๆเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเร่ืองดังกล่าวก่อนวันเลิก
กองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่น แจ้งเป็น
หนังสือทางไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นใดที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม เป็นต้น และ  

(3) จ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีก าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวัน
เลิกกองทุนรวม  

23. การช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :   

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการช าระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ เพื่อท าหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการช าระหนี้สินของกองทุนรวม
แล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งท าการอย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งน้ี 
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

ส าหรับค่าใช้จ่าย และเงินค่าตอบแทนในการช าระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของ
กองทุนรวม และผู้ช าระบัญชีจะด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เท่าที่คงเหลอือยู่ตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ   

เมื่อได้ช าระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบัญชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้าง
อยู่ให้ผู้ช าระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม   
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