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▪ กองทุน มีนโยบายเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุ นรวมต่ างประเทศเพี ยงกองทุน เดี ย ว (Feeder Fund) ได้ แ ก่ DWS Invest
CROCI Sectors Plus (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) FCH (P) สกุลเงินยูโร (EUR) กองทุนหลักบริหารโดย DWS
Investment GmbH จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS
▪ กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ ของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลก ได้แก่ ทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ซึ่ง
พิจารณาแล้วว่ามีราคาตลาดต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงตาม CROCI methodology และกลยุทธ์การลงทุน CROCI Sectors Plus โดย
กรอบการลงทุ น ประกอบด้ ว ย 9 กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม ได้ แ ก่ Communication Services, Consumer Discretionary, Consumer
Staples, Energy, Health Care, Industrials, Information Technology, Materials และ Utilities ทั้งนี้ กองทุนจะคัดเลือก 3 กลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ย CROCI Economic P/E ต่ำที่สุด และเลือกลงทุนในหุ้นที่มี CROCI Economic P/E ต่ำที่สุดจาก 3 กลุ่ม
อุตสาหกรรมดั งกล่าวซึ่งแต่ ละกลุ่ม อุ ตสาหกรรมจะประกอบไปด้ วยหุ้ น ประมาณ 10 ตั ว รวมหุ้น ที่ กองทุ น หลั กลงทุ น ทั้งหมด
ประมาณ 30 ตัว
▪ กองทุนแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า และชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทั้ง 2 ชนิดก่อนการลงทุน
▪ มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด อาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าหน่วย
ลงทุนสำหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
▪ การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน มิได้ทำให้ความรับผิ ดของกองทุนรวมที่ มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกั นตามชนิดหน่วย
ลงทุน ทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยูภ่ ายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
▪ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุนและอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าแฝง กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับ
ความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าและผู้
ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงิน
ของผู้ลงทุนเอง
▪ กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่
ละขณะ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จั ดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
การเงิน การคลัง เป็ นต้น เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับ
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้
ผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยรวมลดลงจากต้นทุนทีเ่ พิ่มขึ้น
▪ ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
▪ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้อง
คืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
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▪ ในช่วงแรกบริษัทจัดการยังไม่สามารถเปิดให้บริการเพื่อทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับบริษัทจัดการอื่นได้
▪ กองทุนสามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตรา
สารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วน
หรือทั้งจำนวนได้
▪ ในกรณี ที่ก องทุน ไม่สามารถดำรงสิน ทรัพ ย์ สภาพคล่อ งได้ตามที่ สำนั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อ
สงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้ หน่วยลงทุน
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
▪ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชีช้ วน
▪ บริษั ทจัดการกองทุนรวมใช้ ข้อ มู ล ในอดีตในการคำนวณค่าสั มบู รณ์ ของค่ าสั มประสิ ทธิ์ส หสัมพั นธ์ (absolute correlation
coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินที่
ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีตซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่
สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
▪ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือ การสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุ นของ
กองทุนหรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือ
รับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุ น
ให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
รวมถึงกองทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าว และบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
▪ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญ ญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่ างประเทศ หรือมีความจำเป็น
จะต้องปฏิบัติ ตามกฎหมายของรัฐต่ างประเทศ ไม่ว่าที่เกิ ดขึ้นแล้ วในขณะนี้หรือ จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริก า เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลง
ยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการทีจ่ ะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมาย
ของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนิ นการอื่นใดเท่าที่จำเป็ นสำหรับการปฏิบัติตามพั นธสัญ ญา หรือ ข้อ ตกลงหรือกฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศ
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รายละเอียดกองทุนรวม
ชื่อโครงการ

:

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล เพื่อการเลี้ยงชีพ
SCB Platinum Global RMF (SCBRMPGF)

อายุโครงการ

:

ไม่กำหนดอายุโครงการ

วันทีไ่ ด้รับอนุมัติให้จัดตั้ง/จัดการกองทุนรวม

:

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

วันที่เสนอขาย

:

วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2565

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทของกองทุน
▪ กองทุนตราสารทุน
▪ Feeder Fund
▪ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
นโยบายการลงทุนของกองทุน
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุ นรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ DWS Invest CROCI Sectors
Plus (กองทุ น หลั ก ) ชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น (share class) FCH (P) สกุ ล เงิ น ยู โร (EUR) กองทุ น หลั ก บริ ห ารโดย DWS Investment GmbH จด
ทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลก ได้แก่ ทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามี
ราคาตลาดต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงตาม CROCI methodology และกลยุทธ์การลงทุน CROCI Sectors Plus โดยกรอบการลงทุนประกอบด้วย 9
กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม ได้ แ ก่ Communication Services, Consumer Discretionary, Consumer Staples, Energy, Health Care, Industrials,
Information Technology, Materials และ Utilities ทั้งนี้ กองทุนจะคัดเลือก 3 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ย CROCI Economic P/E ต่ำที่สุด
และเลือกลงทุนในหุ้นที่มี CROCI Economic P/E ต่ำที่สุดจาก 3 กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวซึ่งแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมจะประกอบไปด้วยหุ้น
ประมาณ 10 ตัว รวมหุ้นที่กองทุนหลักลงทุนทั้งหมดประมาณ 30 ตัว
กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/
หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละ
ขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินจิ ของผู้จัดการกองทุน
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มสี ัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำ
กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้ โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)
หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือ
กองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้
โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน
▪ ผู้ลงทุนสามารถนำเงินลงทุนไปลดหย่อนภาษีได้ โดยผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงาน
ของทางการประกาศกำหนด
▪ ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น จากดอกเบีย้ หรือส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าลงทุน โดยเงินกำไร
จากมูลค่าหน่วยลงทุนทีเ่ พิ่มขึ้นดังกล่าวจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ลักษณะทีส่ ำคัญของกองทุนรวม
Q: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร
A: กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปและมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังนี้
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่
1) ชนิดสะสมมูลค่า (SCBRMPGF(A)) :
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทีต่ อ้ งการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total return)
2) ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBRMPGF(E)):
เหมาะสำหรั บ ผู้ ล งทุ น ที่ ท ำรายการผ่ า นช่ อ งทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น SCBAM Fund Click เป็ น ต้ น และช่ อ งทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
อื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ในช่วงการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขาย และ/หรือให้บริการหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า (SCBRMPGF(A)) (หาก
มีการเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุนที่เสนอขาย และ/หรือให้บริการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดเสนอขายโดยจะระบุ
ในหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายครั้งแรก) ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หากบริษัทจัดการจะเปิดเสนอขาย และ/หรือให้บริการหน่วยลงทุน
ชนิดอื่นเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดเสนอขาย และ/หรือให้บริการ โดยจะระบุในหนังสือชี้ชวน
ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุนได้ที่ www.scbam.com
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Q: กองทุนรวมนีม้ ีจำนวนเงินทุนโครงการล่าสุดเท่าใด
A: 3,000 ล้านบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน 450 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 45,000,000 หน่วย
Q: กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุน ในระยะเวลาเท่าใด
A: กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเหมาะสมกับเงิน
ลงทุ นของผู้ลงทุนที่ ต้อ งการกระจายการลงทุ นไปยัง หลักทรัพ ย์ในต่ างประเทศ โดยสามารถรับความเสี่ย งที่ เกี่ยวข้ อ งกับ การลงทุนใน
ต่างประเทศได้ รวมถึงสามารถยอมรับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนและผลตอบแทนได้ในบางช่วงของการลงทุน
ผู้ลงทุนต้องมีระยะเวลาการลงทุนในกองทุนนี้โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด เพื่อ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอย่างถูกต้อง
Q: ปัจจัยใดทีม่ ีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
A: ปัจจัยที่มีผลกระทบที่สำคัญ ได้แก่
1. กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนพิจารณาลงทุนนั้นอาจลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีโอกาสที่จะมีความผันผวนสูง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคา
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินก็จะส่งผลให้ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้เช่นกัน
2. กองทุ นรวมต่างประเทศที่กองทุนจะไปลงทุ นนั้น จดทะเบียนจัดตั้ งขึ้นในต่างประเทศ จึงต้อ งปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่
เกีย่ วข้องของประเทศนั้นๆ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนรวมของประเทศไทย
3. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลให้มลู ค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจทำให้เงินต้นและ
ผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนตามไปด้วย
Q: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุม้ ครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
A: กองทุนรวมนีไ้ ม่มีการประกันเงินลงทุนและไม่ค้มุ ครองเงินต้น
Q: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
A: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมแบบไม่กำหนดอายุโครงการ โดยวันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชี ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม
Q: กองทุนรวมกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงหรือตราสารที่มีสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าแฝงไว้อย่างไร
A: กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่มไิ ด้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงโดยจำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน
derivatives ไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงในอัตราส่วนไม่
เกินตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
Q: ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงหรือตราสารที่มี
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงต่อเงินลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างไร
A: การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง หากราคา
หลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก การขาดทุนจะไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงั้ หมดของกองทุนโดยคล้ายคลึงกับการลงทุนในหลักทรัพย์
จริง
Q: กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุน และผลการดำเนินงานอย่างไร
A: กองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ได้แก่ DWS Invest CROCI Sectors Plus

5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล เพื่อการเลี้ยงชีพ:
SCBRMPGF

นโยบายการลงทุน
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลก ได้แก่ ทวีป ยุโรป สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ซึ่งพิจารณาแล้ว
ว่า มี ร าคาตลาดต่ ำ กว่า มู ล ค่ าที่ แ ท้ จ ริงตาม CROCI methodology และกลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น CROCI Sectors Plus โดยกรอบการลงทุ น
ประกอบด้ วย 9 กลุ่ ม อุต สาหกรรม ได้ แ ก่ Communication Services, Consumer Discretionary, Consumer Staples, Energy, Health
Care, Industrials, Information Technology, Materials และ Utilities ทั้งนี้ กองทุนจะคัดเลือก 3 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ย CROCI
Economic P/E ต่ ำ ที่ สุ ด และเลื อ กลงทุ น ในหุ้ น ที่ มี CROCI Economic P/E ต่ ำ ที่ สุ ด จาก 3 กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมดั ง กล่ า วซึ่ ง แต่ ล ะกลุ่ ม
อุตสาหกรรมจะประกอบไปด้วยหุ้นประมาณ 10 ตัว รวมหุ้นที่กองทุนหลักลงทุนทั้งหมดประมาณ 30 ตัว
ความเสี่ยงของกองทุนหลัก
- ความเสี่ยงทางตลาด (Market risk):
ราคาหรือสภาวะตลาดขอผลิตภัณฑ์ทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะของตลาดทุน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ โดยรวม และกรอบ
การดำเนินการทางเศรษฐกิจและการเมืองทั่วไปของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ อาจมีปัจจัยอื่น เช่น อารมณ์ความรู้สึก ความคิดเห็น และข่าว
ลือที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในตลาด
- ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัว (Concentration risk):
ความเสี่ยงเพิ่มเติมอาจเกิดขึ้นจากการลงทุ นแบบกระจุกตัวในสินทรัพย์ หรือตลาดใดตลาดหนึ่ ง ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของกองทุน
ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของสินทรัพย์หรือตลาดนั้น
- ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk):
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอาจเพิ่มขึ้น เมื่อหลัก ทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ งมีสภาพคล่องต่ำ ส่งผลให้กองทุนไม่สามารถไถ่ถอนหลักทรัพย์
ดังกล่าวออกได้ในบางสถานการณ์
หมายเหตุ: กรณีที่ข้อมูลความเสี่ยงของกองทุนหลักที่ระบุในหนังสือชีช้ วนฉบับนี้ มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับกองทุนหลัก ให้ถือเอา
ข้อมูลต้นฉบับของกองทุนหลักเป็นหลัก และ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานทีผ่ ่านมาของกองทุน
ผลการดำเนินงานของกองทุน DWS Invest CROCI Sectors Plus (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) : FCH (P)(EUR) แสดง
ได้ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ : (1) ที่มา: เอกสาร fact sheet ของกองทุนหลัก ข้อมูล ณ 29 เมษายน 2565
(2) ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง
ผลการดำเนินงานในอนาคต
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Q: ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศนั้นเป็นอย่างไร
A: จากผลการดำเนินงานของกองทุนหลักข้างต้น อาจพิจารณาได้จากความผันผวน/ความเคลื่อนไหวของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมาได้ตามรูป (กราฟ) ดังนี้
กราฟแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน DWS Invest CROCI Sectors Plus

(ที่มา: Bloomberg ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 – 4 เมษายน 2565)
กราฟแสดงผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุน DWS Invest CROCI Sectors Plus
เปรียบเทียบกับดัชนี MSCI World Net TR in EUR

หมายเหตุ: (1) ทีม่ า: Bloomberg ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 – 4 เมษายน 2565
(2) ผลตอบแทนในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานทีเ่ กี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิง่ ยืนยันถึง
ผลตอบแทนในอนาคต
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ข้อกำหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนี้มวี ิธีการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอย่างไร
A: การเสนอขายหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกสำหรับชนิดสะสมมูลค่าเท่ากับ 1,000 บาท และชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 1 บาท ในราคาหน่วย
ลงทุนหน่วยละ 10.00 บาท คำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้โดยนำจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วย
ลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)) ยกตัวอย่าง เช่น
หากผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนในช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และค่าธรรมเนียมสำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนสำหรับช่วงการ
เสนอขายครั้งแรก เท่ากับร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเท่ากับ 10.0535
บาทต่อหน่วย โดยหากผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนเท่ากับ 1,000 บาท ในช่วงการเสนอขายครั้งแรกดังกล่าว ผู้ลงทุนจะได้รับจำนวนหน่วย
ลงทุนเท่ากับ 99.4678 หน่วย (1,000/10.0535)
ทั้งนี้ สำหรับการเปิดบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเป็นครั้งแรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีค่มู ือการลงทุนกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อทำการศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพื่อได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ ดังนี้
ช่วงระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก (IPO): “ทุกวันทำการซือ้ ขายหน่วยลงทุน”
▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900,
0-2544-3907, 0-2544-3909, 0-2544-3941, 0-2544-3998
และสำนักงานสาขาทุกแห่ง เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.
▪ บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com และแอพพลิเคชัน่ SCB EASY APP
เวลาเริ่มให้บริการ -16.00 น
▪ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
▪ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
การจัดสรรหน่วยลงทุน
การเสนอขายหน่วยลงทุ นวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรยอดการจัดจำหน่าย
ให้กับแต่ละสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแยกจากกัน โดยแต่ละสำนักงานสาขาจะจัดสรรให้กับผู้สั่งซื้อ
โดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน”
ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนเหลือหลังจากวันเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนั บสนุนการขายหรือรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุนจะ
พิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกัน และมีจำนวนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการ
จัดสรร บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนตามสั ดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่
สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดได้
โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน
ในกรณี ที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รั บการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วนและ/หรือในกรณี ที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เนื่องจากจำหน่ายหน่วยลงทุนให้
ประชาชนได้ไม่ถงึ 35 รายหรือกรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการกองทุน และ/หรือ
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถนำเงินไปลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดย
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บริษัทจัดการจะยุติการจำหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
พร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่ กิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่ง
จ่ายในนามผู้สั่งซื้อ หน่วยลงทุน และจัดส่ งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนตามที่อ ยู่ที่ ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนหรือ นำเข้าบัญ ชีของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการได้มีการกำหนดเพิ่มเติมภายหลั ง ประเภทเดินสะพัดหรือ
ออมทรัพย์ ซึ่งได้ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ตามสัดส่วนของเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลานั้นได้อันเนือ่ งจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะ
ชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตัง้ แต่วันถัดจากวันทีค่ รบกำหนดเวลานั้นให้ผู้สั่งซือ้ หน่วยลงทุนด้วย
ช่วงระยะเวลาการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (หลัง IPO): “ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน*” ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึง
เวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ จะเริ่มเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ภายใน 1 เดือนนับแต่วันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป โดยชนิดสะสมมูลค่าผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งละไม่ น้อยกว่า 1,000 บาท และชนิดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 1 บาท ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่
▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900,
0-2544-3907, 0-2544-3909, 0-2544-3941, 0-2544-3998 และสำนักงานสาขาทุกแห่ง เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
▪ บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com และแอพพลิเคชัน่ SCB EASY APP
เวลาเริ่มให้บริการ -16.00 น
▪ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
▪ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงช่องทางการให้บริการข้างต้นในภายหลังได้ โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
และ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ ซึ่งการดำเนินการ
ดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
(ทั้งนี้ *วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทำการของต่างประเทศที่กองทุนลงทุน และ/หรือวันทำการ
ของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน และ/หรือประเทศที่เกีย่ วข้องกับการลงทุน หรือตามทีบ่ ริษทั จัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม)
การจัดสรรหน่วยลงทุน
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว
ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่ วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโครงการ
จัดการกองทุนรวมจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ว ยลงทุนโดยใช้หลักการ "สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน" ในกรณีที่
สั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะจัดสรรให้กับรายใดรายหนึ่งได้ ทั้งนี้
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือชื่อเสียง ความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
 กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสาขาของธนาคาร
 ชำระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวันที่เดียวกับวันทีส
่ ั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม
"ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด”
 กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
 นำเช็คหรือเงินสดเข้า “บัญชีจองซื้อกองทุนบลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร
เลขที่บัญชี
049-3-14025-7
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

745-1-03996-7

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

129-3-16153-3

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

001-1-53664-6

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

777-0-05798-9

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

739-3-63022-5

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

039-6-03711-9

ธนาคารซิต้แี บงก์ ประเทศไทย

080-0-35104-9

ธนาคารออมสิน

000-0-43239-3
0001-114-005054-9

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

10-0000227-0

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

889-100822-9

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

101-1-00545-8

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

014-7-67600-1

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

80-0026905-7

▪ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก




กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และช่องทางที่ธนาคารกำหนด
 ชำระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวันที่เดียวกับวันทีส
่ ั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม
“ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด”
กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
 นำเช็คหรือเงินสดเข้า “บัญชีซื้อกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร
เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

049-3-13640-2

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

745-1-03912-6

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

129-3-16151-7

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

001-1-53394-0
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ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

777-0-05844-9

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

739-3-63018-7

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

039-6-03709-7

ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย

080-0-35101-4

ธนาคารออมสิน

000-0-43238-5

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

0001-114-005054-9

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

10-0000227-0

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

889-100822-9

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

101-1-00545-8

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด

014-7-67600-1

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

80-0026905-7

▪ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้
บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม
ข้อสงวนสิทธิ
▪ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่
บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ ับดุลยพินจิ ของบริษัทจัดการ
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ย นแปลงวิธีการรับชำระเงินค่าซื้อหน่ว ยลงทุนในวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
(IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนในวันดังกล่าวโดยการรับชำระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือ
แคชเชียร์เช็ค เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
▪ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้
เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมี
วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะไม่ เสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ให้ นั้ น รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จ ำกั ด เพี ย ง พลเมื อ งสหรัฐ อเมริ ก า ผู้ ที่ มี ถิ่ น ฐานอยู่ ใน
สหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น
และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
▪ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อ การบริหารจัด การกองทุน หรือ ทำให้ เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรื อ ต่อ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือ
กองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเวลาทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ แต่ทั้งนี้จะไม่น้อยกว่าเวลา 12.00 น. ซึ่งบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะ
คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
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▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว/ถาวรตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อ ยกว่า 3 วันทำการก่อ นการใช้สิทธิปิดรับ คำสั่งซื้อหน่ วยลงทุน โดยจะประกาศผ่ านทางเว็บไซต์ของบริษั ท
จัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
วิธีการรับซื้อคืน
บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลาที่บริษทั จัดการกำหนด
ชนิดสะสมมูลค่ามีมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน 1,000 บาทและมูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญ ชี 1,000 บาท ส่วนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน 1 บาทและมูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 1 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินคืนให้ผู้ลงทุนภายใน 5 วันทำการ
นับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่นับ
รวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ โดยการโอนเข้าบัญ ชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ลงทุน ตามที่ผู้ลงทุนได้แจ้งความ
ประสงค์ไว้
สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกำหนด ณ วันที่ขาย
หน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนได้ที่
▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900,
0-2544-3907, 0-2544-3909, 0-2544-3941, 0-2544-3998 และเฉพาะช่องทางทีธ่ นาคารกำหนด เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.
▪ บริก ารธนาคารทางอินเตอร์เน็ ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com และแอพพลิเคชั่น SCB EASY
APP เวลาเริ่มให้บริการ -16.00 น
▪ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.
▪ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
อนึง่ บริษทั จัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
(ทั้งนี้ *วันที่ต ามปฏิทิน ที่เป็น วัน ทำการตามปกติข องบริษัทจัด การ และ/หรือ วัน ทำการของกองทุน หลัก และ/หรือ วัน ทำการของ
ต่างประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และ/หรือประเทศที่เกีย่ วข้องกับการลงทุน หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงเวลาทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ แต่ทั้งนี้จะไม่น้อยกว่าเวลา 12.00 น. ซึ่งบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการ
จะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
Q: กรณีใดที่บริษทั จัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
A: บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือ
หน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่ เห็นสมควร โดยไม่จำต้อ งแจ้งให้ ผู้ถือ หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณี ที่เกิดเหตุก ารณ์ ใด
เหตุการณ์หนึง่ หรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สั่ งซื้อ หน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ซึ่งมีรายละเอี ยดตามที่บริษัท
จัดการกำหนด
(ข) บริษั ทจัด การเห็ นว่าการสั่ งซื้อ หน่ วยลงทุน ดังกล่ าวอาจมี ลั ก ษณะเป็ นการกระทำความผิด ตามกฎหมายว่าด้ วยการป้อ งกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
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ร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้ อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ อาจมีลั กษณะเป็ นการหลี กเลี่ย งกฎหมายหรือ ขัด แย้งต่ อ
กฎหมายต่าง ๆ
(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความ
น่าเชือ่ ถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ
(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4
คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต
(ฉ) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยูใ่ น
ดุลยพินจิ ของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะรับหรือปฏิเสธทีจ่ ะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนหรือไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มถี นิ่ ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา
บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนิน
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
(ช) บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ป ฏิ เสธคำสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ของผู้ ล งทุ น หากการสั่ ง ซื้ อ ดั ง กล่ า วขั ด กั บ หลั ก เกณฑ์ ข องสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัท
จัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
Q: กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ ซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามคำสั่งทีร่ ับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร
A: การเลือ่ นกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอื หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้
เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึง่ ต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณี ที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยัง
ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทัง้ นี้ การเลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
การไม่ขายหรือไม่รับซือ้ คืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง
กองทุนมีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้
- การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)
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บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพือ่ ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
- การไม่ข ายหรือ ไม่ รับ ซื้อ คื นหน่วยลงทุน ตามคำสั่งที่รับไว้แ ล้วหรือ จะหยุ ดรับ คำสั่งซื้ อ หรือ คำสั่ งขายคื นหน่ วยลงทุ น (suspension of
dealings)
บริษัทจัดการสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็น ต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
1. ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรื อคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of
dealings) บริษั ท จัดการจะปฏิ บั ติต าม ประกาศสำนั กงานคณะกรรมการกำกับ หลั กทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อ ง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อ ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ ลงทุน
ประเภทสถาบัน
ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุ นตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน (suspension of
dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
การหยุดรับคำสัง่ ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือ
เพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการ
ชัว่ คราว ตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทั้งนี้ ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้
Q: วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร
A: - เกณฑ์การคำนวณต้นทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแต่ละครั้งจะใช้วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย (Average Cost)
แล้วไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง
- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้
ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากรเปิดให้ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการ เว้น
แต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
- การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเ ฉพาะการทำรายการสับเปลี่ยนจากกองทุ นรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น
และกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (ไม่รวมถึงกองทุนรวมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่นภายใต้การบริ หาร
จัดการของบริษัทจัดการ) กรณีการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้สามารถทำรายการสับเปลี่ยนได้
เฉพาะระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการเท่านั้น
- ในช่วงแรกบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น
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- การสับเปลี่ยนระหว่างกองทุ นรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ การลดจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่ม
จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง จะทำภายใน 4 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าบริษัทจัดการ (SWITCHING IN)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือการลงทุน เอกสารการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และแสดงความจำนงในการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้ากองทุนได้ด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อมูลต่างๆในใบ
คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากบริษัทจัดการ (SWITCHING OUT)
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) สามารถทำได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจำนวนเงินหรือจำนวน
หน่วยลงทุ น ที่ต้ อ งการออกจากกองทุน ต้นทาง และระบุ ชื่อ กองทุน ปลายทางพร้อ มเอกสารหลัก ฐานอื่ นใดที่ บริษั ทจัด การกำหนดเพื่ อ
ประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วนำไปยื่นทีบ่ ริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (กองทุนปลายทาง)
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของบริษัทจัดการอื่นเป็นเงินสดแยก
ต่างหากจากจำนวนเงินลงทุนที่ผู้ถือหน่วยต้องการโอนออก โดยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนจะคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการ
ล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งให้บริษัทจัดการสับเปลี่ยน (โอนย้ายการลงทุน) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่
ได้รั บคำสั่งจากผู้ ถือ หน่วยลงทุ น เว้นแต่ในกรณี ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็ นชอบหรือมี
ประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น
กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ “เลิกกองทุนรวม” (โอนย้ายการลงทุน) ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุนรวม (ส่วนข้อผูกพัน)
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถื อหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่มีนโยบายการลงทุ น
หรือความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกองทุนรวมเดิม หรือไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีความเสี่ยงต่ำสุด เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้จดั การกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ “การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน)
บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับ เปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้ หากบริษั ทจัดการเปิด
ให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ก) กรณีกองทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการ
ได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(ข) กรณีกองทุนปลายทาง การคำนวณราคาสั บเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้ อ ขายที่ บริษัทจัดการ
กำหนด ทั้งนี้ วันทำการซื้ อขายดั งกล่าวจะเป็นวันทำการก่อนวั นที่กองทุนได้รับเงินจากกองทุ นต้นทาง ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(ก) กรณีหน่วยลงทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการที่ มีการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ซึง่ เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
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(ข) กรณีหน่วยลงทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่ วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวั นทำการที่มีการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วน โดยบริษัทจัดการจะประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ย
กว่า 1 วันทำการก่อนการเปลี่ยนแปลงการให้บริการดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้
ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
ข้อสงวนสิทธิ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว
โดยบริษั ทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิ เสธที่ จะสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้แ ก่บุ คคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บ ริษั ทจั ด การมี
วัตถุประสงค์ที่จะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา
บุคคลซึ่งปกติมีถิ่น ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพ ย์สินของบุ คคลดังกล่าว และบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่ วนซึ่งจัดให้มี ขึ้นและดำเนิ น
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิ เสธคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสับเปลี่ยนดั งกล่าวขัดกับหลั กเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่ อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสี่ ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัท
จัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราว/ถาวร ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้ งนี้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่ งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
Q: กองทุนรวมนี้กำหนดวิธกี ารโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร
A: บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
Q: ผู้ถอื หน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้ คืน หน่วยลงทุน ได้
จากช่องทางใด
A: บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ใน Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com หรืออื่น ๆ
(ถ้ามี) ทุกวันทำการ
สิทธิของผู้ถอื หน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
A: บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการซื้อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่ง
หนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณี ย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วนั จดทะเบียนกองทุน
ส่วนในกรณีการทำรายการภายหลังช่วงเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ซึง่ ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบยืนยันการทำรายการดังกล่าว ใบกำกับภาษีสำหรับ
ค่าธรรมเนียมการขาย/รับซือ้ คืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือใบเสร็จรับเงิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณียอ์ ิเล็กทรอนิกส์
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(E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณี ที่ไม่ระบุที่อ ยู่ไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้
บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำ
การซื้อขายหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น
Q: ผู้ถอื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงือ่ นไข
A: สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจดั การ:
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มกี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถอื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
Q: ช่องทางและวิธีการทีผ่ ู้ถอื หน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ
บริษทั จัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม
A: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติดประกาศ ณ ที่ทำ
การของบริษทั จัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
Q: กองทุนรวมนี้มีชอ่ งทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
A: ผู้ถอื หน่วยลงทุนสามารถนำส่งข้อร้องเรียนมาได้ที่
• บริษทั หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2777-7777 กด 0 กด 6
• สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000
• ผู้ดแู ลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2470-1962 / 0-2470-1523 โทรสาร 0-2470-1996-7
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม และการฝ่าฝืนหรือการไม่
ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยใน
กรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ
Q: การระบุภูมิลำเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีไ่ ม่มภี ูมิลำเนาในประเทศไทย?
A: ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุ นไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่ น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษั ทจัดการเป็น
ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทตี่ ้องมีการวางทรัพย์
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บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม
Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
A: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุ น ไทยพาณิ ชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือ ธนาคารไทยพาณิ ชย์
ที่ได้รับใบอนุญ าตจากกระทรวงการคลังให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ ยงชีพ และ
กองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการจำนวนทั้ งหมด 402 กองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม เท่ากับ 914,529,260,216.73 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2564)
รายชื่อคณะกรรมการจัดการ





1. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
2. นางนันท์มนัส เปีย่ มทิพย์มนัส
3. นายอาชวิณ อัศวโภคิน
4. นางปิ่นสุดา ภู่วภิ าดาวรรธน์
5. นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์
6. ดร.พูนศักดิ์ โล่สุนทร
7. นางสาวมยุรา ถิน่ ธนสาร
8. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร
9. นายวโรฤทธิ์ จีระชน
10. นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว
11. นางสาวอรวี อุดมพาณิชย์
12. นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์
13. นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์
14. นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล
15. นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
16. นางสาวนภารัตน์ กาญจนสมวงศ์
17. นายปราโมทย์ เล้าสมบูรณ์
18. นางสาวอรอุมา ชีพเป็นสุข
รายชือ่ คณะกรรมการบริษัท
1. นางกิตติยา โตธนะเกษม
2. นางสาลินี วังตาล
3. ดร.ยรรยง ไทยเจริญ
4. นายณรงค์ ศรีจักรินทร์
5. นายชลิตติ เนือ่ งจำนงค์
6. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชยั
7. นายปฏิภาณ เลิศประเสริฐศิริ

Q:

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

A:

1. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Investment Officer
Chief Marketing Officer
Chief Operations Officer
Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน
Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning
Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้
Executive Director กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ
Executive Director กลุ่มวิเคราะห์การลงทุน
Executive Director กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน
Executive Director กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน
Executive Director กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน
Executive Director กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
Executive Director กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
Executive Director กลุ่มทรัพยากรบุคคล
Executive Director กลุ่มบริหารความเสี่ยง
Executive Director กลุ่มกลยุทธ์และวางแผน
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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3. นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์
4. ดร.พูนศักดิ์ โล่สุนทร
5. นางสาวมยุรา ถิน่ ธนสาร
6. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร
7. นายวโรฤทธิ์ จีระชน
8. นายณัฐดนัย ประทานพรทิพย์
9. นายสถิตย์พงษ์ จันทรจิรวงศ์
10. นายไพริชน์ นิตยานุภาพ
11. นางสาวนภาพรรณ ลาภวรกิจชัย
12. นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร
13. นางสาวนิสารัตน์ ชมภูพงษ์
14. นางวิไล ชยางคเสน
15. นางสาวอิสรีย์ ภักดีไทย
16. นายปิยะภัทร์ ภัทรภูวดล
17. นางสาวศศิพิมพ์ สดแสงจันทร์
Q: รายชื่อผู้จดั การกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม
A: รายชือ่ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทุน แสดงได้ดังนี้
ลำดับ
1

ชื่อ-สกุล
นายยุทธพล วิทยพาณิชกร

หน้าที่และความ
รับผิดชอบ

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน

บริหารการลงทุน

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัญชีและการเงิน
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
นานาชาติมหิดล
- คุณวุฒิพเิ ศษ CISA Level I,
Single License

- Executive Director กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และ
กองทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์
- Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้
บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้และ
บริหารเงิน บลจ.ไทยพาณิชย์
- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์และกลยุทธ์
การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้ช่วยผู้จัดการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
(กบข.)
- ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง บลจ.ไทยพาณิชย์

2

นางสาวนิสารัตน์ ชมภูพงษ์

บริหารกองทุน

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (การเงิน)
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level 1, CISA
Level 1
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- Director, ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุน
ต่างประเทศ กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุน
ต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์
- Senior Fund Manager, ฝ่ายการจัดการ
ลงทุนมัลติแอสเซ็ท บลจ. กสิกรไทย
- Senior Fund Manager, ฝ่ายจัดการลงทุนตรา
สารทุน บลจ.เอ็มเอฟซี
- Fund Manager, ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล เพื่อการเลี้ยงชีพ:
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หน้าที่และความ
รับผิดชอบ

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน

3

นางสาวปาลิดา เครือโสภณ

บริหารกองทุน

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ)
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ)
- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I

4.

นายวิศรุต เสกสรรพานิช

บริหารกองทุน

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- คุณวุฒิพิเศษ CISA Level I,
IP License, Fund Manager License,
Derivative Fund Manager License

5.

นางสาวนรินทรา ติณรัตน์สกุลชัย

บริหารกองทุน

- ปริญญาโท การจัดการการลงทุน ICMA
Centre, University of Reading
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level III,
Fund Manager License
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บลจ. ไทยพาณิชย์
- Manager, ฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.เคจีไอ
(ประเทศไทย)
- Assistant Manager, ฝ่าย Corporate Finance
บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
- Assistant Manager, ฝ่ายวาณิชธนกิจ
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย)
- Assistant Fund Manager, ฝ่ายจัดการลงทุน
ตราสารทุน บลจ. เอ็มเอฟซี
- Senior Associate, ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุน
ต่างประเทศ กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุน
ต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้จัดการกองทุน กองทุนต่างประเทศ
บลจ.ทหารไทย
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน กองทุนต่างประเทศ
บลจ.ทหารไทย
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนการลงทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาขน)
- Senior Associate ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุน
ต่างประเทศ กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุน
ต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการจัดการลงทุน บลจ.
เอ็กซ์สปริง
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการจัดการลงทุน
บลจ.เอ็กซ์สปริง
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล บล.กรุงไทย ซีมโิ ก้
- Wealth Management Trainee ฝ่าย Private
Banking ธนาคารไทยพาณิชย์
- Associate Director ฝ่ายการลงทุนผ่าน
กองทุนต่างประเทศ กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และ
กองทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย์
- Manager, ฝ่ายลงทุน บริษัท เอฟดับบลิวดี
ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- Assistant Manager, ฝ่ายลงทุน
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด
(มหาชน)
- Fund Manager, ฝ่ายจัดการลงทุน
ตราสารหนี้ตา่ งประเทศ
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ลำดับ

6.

ชื่อ-สกุล

นางสาวกันต์รพี ปธานราษฎร์

หน้าที่และความ
รับผิดชอบ

บริหารกองทุน

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level 1, CFP
Module 1, CFP Module 2, Single
license

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
จำกัด (มหาชน)
- Assistant Fund Manager,
ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารหนีต้ ่างประเทศ บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด
(มหาชน)
- นักวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้าบรรษัทธนกิจ ธนาคาร
กสิกรไทย
- Senior Associate ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุน
ต่างประเทศ กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุน
ต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้จัดการกองทุน บลจ.ทาลิส
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุน
ต่างประเทศ บลจ.ทหารไทย
- เจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน ฝ่ายการลงทุน
ต่างประเทศ บล.ทิสโก้

Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
A: ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
1

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษทั แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษทั หลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
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เบอร์โทรศัพท์
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
0-2305-9000
0-2659-7000
0-2359-0000
0-2648-3600
0-2648-1111
0-2638-5000
0-2659-8000
0-2695-5000
0-2680-1000
0-2857-7000
0-2697-3875
0-2618-1111
0-2629-5588
0-2225-0202
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

เบอร์โทรศัพท์

16 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
0-2782-2400
17 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
0-2080-2888
18 บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
0-2672-5999
19 บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
0-2088-9797
20 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
0-2352-5100
21 บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
0-2846-8689
22 บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
0-2949-1999
23 บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์ จำกัด
0-2660-6677
24 บริษทั หลักทรัพย์ นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด
0-83-842-8337
25 บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
0-2801-9100,0-2343-9500
26 บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
0-2658-6300
27 บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
0-2658-5800
28 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
0-2861-5508
29 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด
0-2207-2100
30 บริษทั หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด
0-2266-6697
31 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
0-2056-8888
32 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
0-2658-8888
33 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
0-2205-7000
34 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
0-2659-3456
35 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
0-2635-1700
36 บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
0-2117-7878
37 บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
0-2018-8666
38 บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
0-2009-8000
บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2128-2332-7
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2470-3207
“นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญ ญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ด้วย”
Q: ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม
A: บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นาย เทอดทอง เทพมังกร
นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
นางสาว ชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชัย
22
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นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล
หรือ
บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา
นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตาม
ประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่ เติม
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ทีอ่ ยู:่ ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7 – 8
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6
Website: www.scbam.com
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
 Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6

• ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษทั อาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงช่องทางการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังได้
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ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพือ่ ลดความเสี่ยง
▪ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ( Market Risk ) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซึ่งเป็นความเสี่ยงทีบ่ ริษทั ผู้ออกตราสารไม่สามารถควบคุมได้
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และยังสามารถปรับสัดส่วนการลงทุน
ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
▪ ความเสี่ยงจากการดำเนิ นงานของผู้ อ อกตราสาร (Business Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดำเนิ นงานของผู้อ อกตราสารที่
กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณ์แข่งขัน ความผิดพลาด
ของผู้บริหาร เป็นต้น ทำให้ผู้ลงทุนในตราสารต้องสูญเสียเงินลงทุนได้
บริษทั จัดการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนโดย
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซือ้ ขายหลักทรัพย์หรือ
ตราสารทีถ่ ือครองอยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควรได้ เนื่องจากโอกาสในการซือ้ ขายหลักทรัพย์หรือตราสารมีจำกัด
ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพและคำนึงถึงสภาพคล่องในการซื้อขายก่อนตัดสินใจลงทุน ประกอบกับแนวทางใน
การบริหารความเสี่ยงของกองทุน บริษัทจัดการได้กำหนดให้มีการขายคืนหน่วยลงทุนได้ในทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน จึงทำให้ความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องต่ำ
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : ความเสี่ยงจากตราสารหนี้ที่กองทุนรวมไปลงทุนที่
อาจจะมีการผิดนัดชำระหนี้ คือ บริษัทผู้อ อกตราสารหนี้นั้น ๆ ไม่สามารถนำเงินต้น/ดอกเบี้ยมาจ่ายเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดที่ต้องจ่าย โดยมี
สาเหตุมาจากบริษทั ประสบสภาวะขาดทุนหรือไม่มีสภาพคล่องพอที่จะมาจ่ายคืน เป็นต้น
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ของผู้ออกตราสาร และคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนโดย
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) : ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลั กทรัพย์ที่อ้างอิงอยู่มีราคา
เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้อง
ซึง่ ส่งผลให้ราคาของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปลี่ยนสถานการณ์
ลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น
▪

ความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารทีม่ ีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง : อันเนือ่ งจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตัวแปรอ้างอิงเปลี่ยนไป
เช่น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน (ค่าเงิน) ปริมาณเงินไหลเข้าหรือออก (Fund Flow) ปัจจัยทาง
สั งคม และปั จ จั ย ด้ านการเมื อ ง เป็ น ต้ น ดั งนั้ น กองทุ น อาจมี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะได้ รับ ผลตอบแทนน้ อ ยลง หรื อ เสี ย โอกาสในการได้ รั บ
ผลตอบแทนที่ดีขึ้น หากตัวแปรอ้างอิงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้ ทั้งนีก้ ่อนพิจารณาลงทุน กองทุนจะคาดการณ์ หรือ
ทำการศึกษาและวิเคราะห์ตัวแปรอ้างอิงของตราสารดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อให้กองทุนมีความเป็นไปได้ทจี่ ะได้รับผลตอบแทนตามเงื่อนไขที่กำหนด
ไว้โดยมีระดับความเสี่ยง และผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม
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- ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) : ความเสี่ยงเมื่อกองทุนต้องการนำผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ยรับในรูปกระแสเงินสด
ที่ได้รั บจากตราสาร ฯ ที่ลงทุนในแต่ล ะงวดของกองทุ น ไปลงทุน ต่อ แล้วไม่สามารถได้รับ อัตราดอกเบี้ ยหรือ ผลตอบแทนที่เท่าเดิ มใน
สถานการณ์ที่อัตราผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้ มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ จะถูกนำไป
ลงทุนใหม่อีกครั้งในตราสารอื่นในราคาตลาดขณะนั้นซึ่งอาจมีอัตราดอกเบี้ยต่ำลง โดยบริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์สรรหาตราสารเพื่อ
นำกระแสเงินสดที่ได้รับจากดอกเบี้ยในแต่ละงวดไปลงทุนต่อเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทน โดยคำนึงถึงเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวม
และผู้ถือหน่วยลงทุน ให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
- ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา (Credit Risk) : ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
อันเนื่องจากภาระความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนไม่สามารถปฏิบัติ
ตามภาระที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structure note) ที่คู่สัญญา
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ Investment Grade จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ทีไ่ ด้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ความเสีย่ งจากการไถ่ถอนคืนตราสารทีล่ งทุนก่อนครบกำหนด (Call Risk) : ในกรณีทตี่ ราสารดังกล่าวมีเงื่อนไขให้มีการเรียกไถ่ถอน
คืนได้ก่อนกำหนด Call option ไว้ล่วงหน้า ผู้ออกตราสารมีสิทธิที่จะจ่ายชำระหนี้ได้ก่อนกำหนด ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดลดลงหรือการทีอ่ ันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออตราสารเพิ่มขึ้น หรือผู้ออกตราสารสามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นที่มีต้นทุนต่ำกว่ามาจ่าย
คืน (Refinancing) ทำให้กองทุนถูกบังคับให้ไถ่ถอน และเสียโอกาสในการได้รับอัตราผลตอบแทนในระดับเดิม โดยต้องนำเงินที่ได้รับคืนนั้น
ไปลงทุนใหม่ในตราสารอื่นทดแทนซึ่งอาจมีอัตราผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเดิมที่เคยได้รับ ในการนี้บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนตราสารที่
มีคุณภาพ ตลอดจนความเหมาะสมของเงื่อนไขการชำระเงินคืนของตราสารนั้น ๆ พร้อมทั้งกำหนดและเจรจาเพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนที่
ดีขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงดังกล่าวด้วย
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and political risk)

คือ ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน
ของประเทศต่าง ๆ ที่กองทุนลงทุน
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุ นของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อ กำหนด
กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ อาทิเช่น นโยบายทางการเงินเรื่องข้อจำกัดของการเคลื่อนย้ายเงินตรา
ต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนรวมที่อาจแตกต่างจากหลักเกณฑ์และกฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งในการจั ด ตั้ งกองทุ น รวมของประเทศไทย เป็ น ต้ น ทั้ งนี้ ในการพิ จารณาลงทุ น บริ ษั ท จั ด การจะติ ดตามสถานการณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่าง
ใกล้ชดิ เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้น ๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนของ Country risk ลงได้
▪

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange rate risk)
คือ ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีสกุลเงินแตกต่างไปจาก
สกุลเงินที่ระดมทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนใน
ช่วงเวลานั้น ๆ ด้วย โดยอัตราแลกเปลี่ยนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะทีล่ งทุนเริ่มแรก ซึ่งอาจมีผลทำ
ให้ตัวเลขรายงาน มูลค่าหน่วยลงทุนผันผวน และอาจเกิดกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนได้
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นสกุ ลเงินต่าง ๆ ที่แตกต่างกันและกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าเพื่อ ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ย นตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ขึ้นอยู่ กับดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินต่างประเทศนั้น ๆ เทียบกับสกุลเงินบาท ทำให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสขาดทุนหรือ
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะส่วนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อีกทั้งการ
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ทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
▪

ความเสี่ยงทีเ่ กิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า
คือ ความเสี่ ยงที่ เกิด จากวันหยุด ทำการของประเทศที่ กองทุน ลงทุ น หรือ ประเทศที่ เกี่ย วข้อ งกั บ การลงทุ น อาจหยุ ด ไม่ ต รงกั บ วั นหยุ ด
ทำการของประเทศไทย ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า และ
ส่งผลกระทบต่อการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผู้ถอื หน่วยลงทุนในประเทศ
กองทุ นเน้ นลงทุ นในหลักทรัพ ย์ต่างประเทศ ซึ่งอาจเกิด ปั ญ หาอัน เกิด จากวัน หยุดทำการของประเทศที่กองทุน ลงทุ นหรือ ประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน(ถ้ามี) มีวันหยุดทำการไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย กองทุนจึงอาจประสบปัญหาความล่าช้าในการ
ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

▪

ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้
กองทุนไม่สามารถนำเงิ นลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้ครบถ้วนตามที่คาดไว้ ส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ผลตอบแทนการ
ลงทุนของกองทุน
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการนำเงินลงทุนกลับประเทศของนักลงทุนต่างชาติของ
ประเทศที่กองทุนเข้าลงทุนอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ

26

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล เพื่อการเลี้ยงชีพ:
SCBRMPGF

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1
ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จำกัดอัตราส่วน
2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป

ไม่จำกัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment gradeแต่ ต่ำ
กว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3

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

ไม่จำกัดอัตราส่วน

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสาร
มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รฐั บาล
เป็นประกัน

ไม่เกิน 20%
หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมลิ ำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national
scale ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด

5

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก้ ึ่งทุน SN หรือ ศุกูก ทีผ่ ู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียด
ตาม filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ < 397 วัน นับแต่
วันทีล่ งทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ ที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับ

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ำหนักของตราสารทีล่ งทุนใน benchmark + 5%
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล เพื่อการเลี้ยงชีพ:
SCBRMPGF

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
แต่วันทีล่ งทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated
market

อัตราส่วน (% ของ NAV)

6

ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์ (1) 10% หรือ
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยูร่ ะหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซือ้ ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตัง้ ขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซือ้ ขายใน
กระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจาก
การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กงึ่ ทุน SN หรือศุกูกที่ผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมสาขาของ ธพ.ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่
ต่ างประเทศ สามารถเลื อกใช้ credit rating แบบ national scale ซึ่ ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด)
6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ < 397 วัน นับ
แต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมาชิก
6.4.4.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี ำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล เพื่อการเลี้ยงชีพ:
SCBRMPGF

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
6.5 DW ที่มี issuer rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศทีค่ สู่ ัญญาในฐานะผู้มภี าระ
ผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale ซึง่ เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด)
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้
6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผูล้ งทุนทั่วไป
ของ SET หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้
มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้ ขายใน SET หรือใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง
IPO เพือ่ การจดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออก
จากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ
3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยูใ่ นระหว่าง IPO
เพือ่ การจดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจ
ทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้ ขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

7

หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจาย
การลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิ
การเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีส่ ำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด และมีลกั ษณะตาม 6.7.1

ไม่จำกัดอัตราส่วน

8

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกีย่ วกับ single entity limit ของผู้รบั ฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ ัญญา แล้วแต่กรณี
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล เพื่อการเลี้ยงชีพ:
SCBRMPGF

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ ำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1

การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคูส่ ัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กำหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ ำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MFได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

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

อัตราส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญ
ั ชีเว้น แต่เป็น MF ที่มีอายุ
โครงการ < 1 ปีให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุนคงเหลือ < 6 เดือน ทั้งนี้
เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ > 1 ปี

2

ทรัพย์สินดังนี้
2.1 B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินการให้มี
การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมาย
กำหนด หรือมีเงือ่ นไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMAและมีการเสนอ
ขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตรา
สารหนี้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &
hold ที่ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

3

reverse repo

ไม่เกิน 25%

4

securities lending

ไม่เกิน 25%
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล เพื่อการเลี้ยงชีพ:
SCBRMPGF

ข้อ
5

ประเภททรัพย์สิน
total SIP ซึง่ ได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)
แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน SN ศุกูก หรือ Basel
III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 :
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating

อัตราส่วน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกิน 15%

derivatives ดังนี้
6

6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลด
ความเสี่ยง (hedging)
6.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพือ่ การลดความเสี่ยง
(non-hedging)

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

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit
1,2
รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ ำนวณตามความมีส่วนได้สว่ นเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1
หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง
ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้น
ของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทนั้น
2

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III
และศุกูกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ออกตรา
สารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทัง้ นี้
ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนีส้ ินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชี
ถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษัทจัดการอาจนำมูลค่าหนีส้ ินทาง
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้
โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มกี ารเผยแพร่เป็นการทั่วไป และ
ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มหี นี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับ
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีทผี่ ู้ออก
ตราสารได้มกี ารยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พจิ ารณาเป็นรายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี
credit rating อยูใ่ นระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้
บริษัทจัดการลงทุนเพือ่ กองทุนภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นราย
ครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราได้มีการยืน่ แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond
issuance program) ให้พจิ ารณาเป็นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม้ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคล ดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม1.-9.)
2

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รบั ผิดชอบใน
การดำเนินการ

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของ
กองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย
property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล เพื่อการเลี้ยงชีพ:
SCBRMPGF

ข้อ

6

ประเภททรัพย์สิน

หน่วย private equity

อัตราส่วน (% ของ NAV)
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน private
equity

หมายเหตุ : 1 หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
นั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ เป็ น ที่ ย อมรับ ในระดั บ สากล เช่ น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United
States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2
รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล เพื่อการเลี้ยงชีพ:
SCBRMPGF

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*
อัตราตามโครงการ
ร้ อ ยล ะต่ อ ปี ข อ งมู ล ค่ าท รั พ ย์ สิ น รวม หั ก ด้ วย ห นี้ สิ น รวม
ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบี ยน และค่าธรรมเนี ยมอื่น ที่ เรี ยกเก็บ จาก
กองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (1)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้
- ชนิดสะสมมูลค่า
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ
- ชนิดสะสมมูลค่า

ไม่เกิน 3.21(ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.16737 (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ )
ไม่เกิน 2.68 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07)
ในกรณี ที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ก ารจัดการ
ของบริษั ท จั ด การ (กองทุ น ปลายทาง) บริ ษั ท จั ด การจะไม่ เรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง
เช่น กองทุน ต้น ทาง มีมูลค่าทรัพย์ สิน สุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุน ใน
กองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้น
ทางกำหนด และเรียกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้านบาท ในอัตรา
ที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.11 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321)

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 0.11 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.06527)

• ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน

ไม่มี

• ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ

ไม่เกิน 2.68

• ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
(Advertising Expenses)
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ไม่เกินร้อยละ 0.27 ต่อปี ของจำนวนเงินทุนโครงการ
ไม่เกิน 0.27 (2)
ตามที่จ่ายจริง

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน**

อัตราตามโครงการ
ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)***
- ชนิดสะสมมูลค่า

ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การขายหน่ วยลงทุน ของกองทุ นต้ นทางซ้ำซ้อนกับ กองทุน ปลายทาง เช่ น
กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุท ธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุน
ปลายทาง 100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
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อัตราตามโครงการ
ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน
ขายหน่ วยลงทุน จากเงินลงทุ น 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้ นทาง
กำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น
• ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)***
- ชนิดสะสมมูลค่า

ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การรับ ซื้อคื นหน่วยลงทุ นของกองทุน ต้น ทางซ้ำซ้อนกับ กองทุน ปลายทาง
เช่ น กองทุ น ต้ น ทาง มี มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ 1,000 ล้ า นบาท ไปลงทุ น ใน
กองทุ น ป ลายทาง 100 ล้ า นบ าท กองทุ น รวมต้ นทางจะเรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ใน
อัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมอีก เป็นต้น

• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ***
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก***
- ชนิดสะสมมูลค่า
• สับเปลี่ยนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจัดการ
• สับเปลี่ยนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพบริษัทจัดการอื่น****

ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยน)

• ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุน ก่อนระยะเวลาถือครองที่
กำหนดไว้ในโครงการ (Exit Fee)

-ไม่ม-ี

• ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสั่งซื้อหรือสั่ง
ขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เก็บเข้ากองทุน) (3)

ไม่เกิน 0.75 (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

• ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Unit Transfer Fee)

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน (ถ้ามี)

หมายเหตุ :
* ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม
** ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะ
ถือเป็นภาระของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จา่ ยทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั้งนี้บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว
(1) หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง มีแก้ไข
หรือเพิ่ มเติ มหรือเปลี่ ยนแปลง ข้อกำหนด เงื่ อนไขหรือหลั กเกณฑ์ ในการคำนวณมูลค่ าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม บริษั ทจั ดการขอสงวนสิทธิ ที่ จะ
เปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
(2) ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.27 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
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กองทุนรวม ในแต่ละวัน
(3) กองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้โดยคำนวณเข้าไปในราคาขาย หรือราคารับซื้อคืนหรือราคาสับเปลี่ยนเข้า หรือราคาสับเปลี่ยนออก ทั้งนี้ อัตรา
ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับอัตราค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนที่กองทุนเข้าลงทุน และ/หรือวิธีการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวในภายหลังได้
*** ค่าธรรมเนียมการขาย/การรับซื้อคืน/การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป
**** กรณีมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในกรณี ที่กองทุนรวมต่างประเทศคืน เงิน ค่ าธรรมเนียมการจัด การบางส่วนเพื่อเป็ นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุ น นำเงิน ไปลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศนั้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน

ข้อมูลอื่นทีจ่ ำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ข้อมูลทั่วไปของ DWS Invest CROCI Sectors Plus (กองทุนหลัก)
(แหล่งที่มาของข้อมูล : หนังสือชีช้ วนกองทุนหลัก ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564)
ลักษณะทั่วไปของกองทุน
นโยบายการลงทุน

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ ของกลุ่มประเทศพัฒ นาแล้วทั่วโลก ได้แก่
ทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามี ราคาตลาดต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง
ตาม CROCI methodology และกลยุท ธ์ก ารลงทุน CROCI Sectors Plus โดยกรอบการ
ลงทุ น ประกอบด้ วย 9 กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม ได้ แ ก่ Communication Services, Consumer
Discretionary, Consumer Staples, Energy, Health Care, Industrials, Information
Technology, Materials และ Utilities ทั้ งนี้ กองทุ น จะคั ด เลื อ ก 3 กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมที่ มี
ค่ า เฉลี่ ย CROCI Economic P/E ต่ ำที่ สุ ด และเลื อ กลงทุ น ในหุ้ น ที่ มี CROCI Economic
P/E ต่ำที่สุดจาก 3 กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวซึ่งแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมจะประกอบไปด้วย
หุ้นประมาณ 10 ตัว รวมหุ้นที่กองทุนหลักลงทุนทั้งหมดประมาณ 30 ตัว

ประเทศที่จดทะเบียน

ลักเซมเบิร์ก

วันจัดตั้งกองทุน (CLASS FCH (P))

24 พฤษภาคม 2561

การเปิดให้ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

ISIN

LU1701862812

Bloomberg

DICSFCH LX

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)

MSCI World Net TR in EUR

Index Ticker

MSDEWIN

สกุลเงิน

EUR

ผู้จัดการกองทุน (Manager)

DWS Investment GmbH

เว็บไซต์ (website)

https://funds.dws.com/en-lu/equity-funds/lu1701862812-dws-invest-croci-sectorsplus-fch-(p)/
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก
Management Fee

เก็บจริง 0.75%

Taxe d’abonnement

เก็บจริง 0.05%

Ongoing Charges
(รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เก็บจากกองทุน
ยกเว้น transaction costs และ
performance fees

เก็บจริง 0.92% (Ended on 31/12/2021)

การสรุปสาระสำคัญของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากหนังสือชี้ชวนต้นฉบับของกองทุนหลัก ดังนั้น ใน
กรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับหนังสือชี้ชวนต้ นฉบับให้ถือตามต้นฉบับเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมู ล
ข้างต้นใดๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซึ่งถือ
ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ข้อกำหนดอื่น ๆ
▪ บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการ ในการนำส่ง เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึงผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงอาจจัดให้ มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่น (ถ้ ามี) เช่น ผ่าน
ช่องทางอิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย
30 วันก่อนวันเริ่มดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการนำส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น
ใดในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ ซึ่งบริษัทจัดการได้คำนึงถึงประโยชน์ข องกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็ นสำคัญ ทั้ งนี้ ในการนำส่ ง
จดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแก้ไขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการโดยเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
▪ การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการ
กองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็ นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ย วกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อ ยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคล
ดังกล่าว (Churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและ
คำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงาน
รอบปีบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย
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▪ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อ ทราบข้ อ เท็จจริง เกี่ยวกับ ลู กค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่ งเอกสารหรือ หลักฐานใดให้แ ก่บริ ษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
จัดการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์
ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการ ตามที่ บริษัทจัดการกำหนด หรือ ให้ ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือ หลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากบริษัทจัดกาไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือกฎหมาย
ต่าง ๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด
(ข) บริษั ทจั ดการเห็ น ว่าการทำธุ ร กรรมของผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น อาจมี ลั กษณะเป็ น การกระทำความผิ ดตามกฎหมายว่าด้วยการป้อ งกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้ เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ
(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความ
น่าเชือ่ ถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชือ่ เสียงของบริษัทจัดการ
นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสาร
หรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่ห น่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มี อำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายต่างๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ
ทั้งนี้ คำว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น” หรือ คำว่า “กฎหมายต่างๆ” นั้น ให้มีความหมายรวมถึงกฎหมายของ
ประเทศต่างๆ ที่กองทุนรวมได้มกี ารลงทุนในประเทศนั้นๆ ด้วย
▪ ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่ เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมี
ผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
(Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อ มูลเกี่ยวกับบัญ ชีข องบุคคลที่ อ ยู่ในบังคั บต้องเสียภาษีให้กั บประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่ง
รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถนิ่ ที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมี
ไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึง่ ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูก พันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มลี ักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA
กำหนด หน้าทีใ่ นการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบาง
ประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ ข้ อ กำหนดของ FATCA หากกองทุ น รวมใดไม่ เข้ าผู ก พั น ตนเพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ข อง FATCA (กล่ าวคื อ มี ส ถานะเป็ น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ
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(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพ ย์สินทางการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA
(ซึง่ รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน
ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กั บ กองทุ น รวมหรือ บริษั ท จั ด การ ซึ่ งอาจทำให้ ก องทุ น รวมไม่ ส ามารถดำเนิ น การลงทุ น ต่ อ ไปได้ และ/หรือ ดำเนิ น การลงทุ น ได้ อ ย่ า งไม่ มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัท
จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และ
เพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดู แลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้
คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่ อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่า
หน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัท
จัดการ ให้กบั หน่วยงานของรัฐทัง้ ในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้อ งขอให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น นำส่ งข้อ มู ล เอกสาร และ/หรือ คำยิ น ยอม เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ยื น ยัน หรือ พิ สู จน์ ท ราบความเกี่ย วข้ อ งกั บ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน
FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณี ที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมาย
ดังกล่าว
(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุ น โดยรวม รวมทั้ ง เพื่ อ ให้ ก องทุ น หรือ ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น โดยรวมได้ รับ ประโยชน์ เพิ่ ม ขึ้ น หากมี ก ารดำเนิ น การที่ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณี ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการ
กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคำสั่งซือ้ /สับเปลี่ยน/โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้
สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้อ งกันหรือ ลดผลกระทบ หรือ ทำให้กองทุ นหรือ ผู้ถือ หน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมี การ
ดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกีย่ วข้องข้างต้น
การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรั กษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัท
จัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก
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ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็น
พลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามทีก่ ฎหมายต่างประเทศที่เกีย่ วข้องกำหนด) เท่านั้น
ทั้งนี้ ในกรณี ที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษั ทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ
(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือ
ดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
▪ ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กฎ เกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุ น

และ/หรื อ การจั ด การกองทุ น บริษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะปรับ ปรุง /เปลี่ ย นแปลงในเรื่ อ งดั ง กล่ าวข้ า งต้ น เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะ
ดำเนินการตามแนวทางที่ประกาศกำหนด และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
▪ การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน : ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ดี

ในกรณีที่กองทุนปลายทางไม่สามารถดำเนิน การเพื่อขอมติได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหน่วยของกองทุนปลายทางในส่วน
ที่เหลือ
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คำเตือน / ข้อแนะนำ
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
▪ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษทั จัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการกองทุน
รวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้
ทีท่ างเว็บไซต์ www.scbam.com
▪ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จึงไม่มีภาระ
ผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล เพื่อการเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดไทยพาณิ ชย์ แพลทตินัม โกลบอล เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
▪ ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
▪ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความเหมาะสมของ
การลงทุนโดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
คำเตือนหรือคำแนะนำตามประกาศอื่น
▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกีย่ วข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
▪ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพ ย์สินสุท ธิข องกองทุน ดังนั้น บริ ษัทจัด การจะจัดให้มี ระบบงานที่ ป้อ งกันธุรกรรมที่อ าจก่อ ให้ เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อันเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scbam.com
▪ บริษทั จัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่ าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถ
กำกับและดูแลการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติด
ประกาศ ณ ทีท่ ำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการ
ทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษทั จัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
▪ ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุน เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวทีส่ ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
▪ ในกรณี ที่ ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ ล งทุนรับทราบและยินยอมเข้าผู กพั นตามรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการ
กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จดั ทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
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SCBRMPGF

รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล
เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล เพื่อการเลีย
้ งชีพ
คำจำกัดความ / คำนิยาม :
เป็นไปตามประกาศ
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชือ
่ โครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล เพื่อการเลี้ยงชีพ
1.2. ชือ
่ โครงการจัดการ (อังกฤษ) : SCB Platinum Global RMF
1.3. ชื่อย่อ : SCBRMPGF
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง
1.6. การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด
1.7. อายุโครงการ : 0 ปี 0 เดือน 0 วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :
1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :
บริ ษั ท จั ด การอาจพิ จ ารณาให้ โครงการจั ด การกองทุ น รวมที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ สิ้ น สุ ด ลง โดยจะไม่ น ำกอง
ทรัพย์สินไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังกล่าวโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสำคัญในกรณีดังต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน
(2) กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเนื่องจากปัจจัยอื่นใดที่
ทำให้ผลตอบแทนของตราสารที่ กองทุ นจะเข้ าไปลงทุ นปรับ ตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้ งนี้ ขึ้นอยู่กั บ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
(3) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(4) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในและ/หรือต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/
หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้ องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนที่ไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดหวัง
(5) ไม่ส ามารถสรรหาหรือ ลงทุ นในกองทุ นรวมต่ างประเทศใดๆ ที่ มี นโยบายการลงทุ นสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จะเลิกกองทุ นได้
โดยถือว่าได้รับมติจากผูถ
้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จำนวนเงิ น ทุ นของโครงการจั ด การกองทุ น รวม มู ล ค่ าที่ ต ราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จำนวนเงินทุนของโครงการ : 3,000,000,000.00 บาท
2.1.1. จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 3,000,000,000.00 บาท
2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ) :
1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุ นครั้งแรก บริษัท จัดการอาจเสนอขายหน่ วยลงทุนเกิ น
จำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงการหรือไม่เกิน 450 ล้านบาท
(คิดเป็นจำนวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 45,000,000 หน่วย) ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
จำนวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวน
เงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน
และดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
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2) บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนได้ และ/หรือบริษั ทจัดการอาจยุติหรือปิด
เสนอการขายหน่วยลงทุนครั้งแรกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนได้ รวมถึงในกรณีที่กองทุน
ระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ไม่เพียงพอต่อการลงทุนในและ/หรือต่างประเทศได้
หรือ ด้ ว ยเหตุ อื่ นใดที่ ก ระทบต่ อ การบริห ารจั ด การกองทุ น ทั้ งนี้ ขึ้นกั บ ดุ ล ยพิ นิจ ของบริษั ท จั ด การ โดย
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อ/สั่ งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ/สั่งซื้อหน่วยลงทุนต่อไปและจะแจ้ง
ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันยุติการเสนอขายหน่วยลงทุน
หรือวันยกเลิกการจัดตั้งกองทุนแล้วแต่กรณี
3) บริษัท จัดการอาจดำเนินการเพิ่มเติมจำนวนเงินทุ นจดทะเบี ยนกองทุ นได้ ตามดุล ยพิ นิจ ของบริษัท
จัดการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 300,000,000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. SCBRMPGF(A)

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท

2. SCBRMPGF(E)

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1.00 บาท

2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. SCBRMPGF(A)

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1,000.00 บาท

2. SCBRMPGF(E)

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1.00 บาท

2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. SCBRMPGF(A)

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน 1,000.00 บาท

2. SCBRMPGF(E)

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน 1.00 บาท

2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. SCBRMPGF(A)

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

2. SCBRMPGF(E)

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม : ในกรณี สั่ งขายคื นเป็ นจำนวนหน่ว ยเมื่ อคิ ด เป็นจำนวนเงิน แล้ วต้ อ งเป็นไปตาม
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืนด้วย
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. SCBRMPGF(A)

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 1,000.00 บาท

2. SCBRMPGF(E)

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน
ั้ ต่ำ 1.00 บาท
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2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. SCBRMPGF(A)

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

2. SCBRMPGF(E)

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม : จำนวนหน่วยลงทุ นคงเหลือในบัญ ชีขั้นต่ำเมื่อคิด เป็นจำนวนเงินแล้วต้องเป็น ไป
ตามมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำด้วย
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :
1. เพิ่มเติมข้อ 2.5 ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท (บวก ค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) บวกค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี))
2. เพิ่มเติม
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นจำนวนหรือมูลค่าขั้นต่ำข้างต้นในอนาคตได้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1
วั น ก่ อ นวั น ดำเนิ น การดั ง กล่ า ว โดยจะประกาศผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จั ด การ และเว็ บ ไซต์ ข อง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้ อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนน้อย
กว่าที่ระบุไว้ข้างต้นได้ เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ เช่น กรณี
การทำรายการสั่ ง ซื้ อ หน่ วยลงทุ นโดยการรับ ซื้ อ คื นหน่ วยลงทุ นโดยอั ต โนมั ติ จากกองทุ นรวมอื่ น ทั้ งนี้
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
3. ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะปฏิเสธคำสั่งซื้อและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หากมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือ มูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนสุทธิ และมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าสุทธิของแต่ละ
บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย ในทุกหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
และทุกหน่วยลงทุนชนิดเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์* มีมูลค่ารวมกันมากกว่า
หนึ่งล้านบาท (มูล ค่ารวมที่หนึ่ง) ทั้งนี้ สำหรับหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนรวม
เพื่ อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี * *และห น่ ว ยลงทุ น ชนิ ด เพื่ อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ผ่ า นช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ อาจกำหนดมูลค่ารวมกันไม่เกินสองแสนบาท (มูลค่ารวมที่สอง) โดยมูลค่ารวมที่สองอาจ
นับแยกจากหรือรวมอยู่ภายในมูลค่ารวมที่หนึ่งก็ได้ ขึ้นอยู่กับบริษัทจัดการกำหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลีย
่ นแปลงเงื่อนไขต่างๆในวรรคข้างต้นตามดุลยพินิจ โดยจะประกาศให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซือ
้ คืนหน่วยลงทุนชนิดนี้ (ถ้ามี)
*หมายถึ ง ชนิ ด เพื่ อ การออมผ่ า นช่ อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และชนิ ด เพื่ อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ผ่ า น
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่อาจมีขึ้นในอนาคต
**หมายถึง กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่นๆที่อาจมีขึ้นใน
อนาคต
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบาย
การลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภท
และอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพือ
่ ส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนระยะยาวสำหรับการเกษียณอายุของประชาชนทั่วไปจากการนำเงิน
ไปลงทุ น ในต่ า งประเทศ โดยกองทุ น จะเน้ น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมต่ า งประเทศเพี ย ง
กองทุนเดียวที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วด้วยกระบวนการคัดเลือกหุ้น
ของ CROCI

3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล เพื่อการเลีย
้ งชีพ
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมที่ มีนโยบายเปิด ให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดี ยวกัน (Cross Investing
Fund)
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
- กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund)
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : DWS Invest CROCI Sectors Plus
กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (Luxemburg)
เป็นกองทุน UCITS
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :
บริ ษั ท จั ด การอาจกู้ ยื ม เงิ น หรื อ ทำธุ ร กรรมการขายโดยมี สั ญ ญ าซื้ อ คื น ในนามกองทุ น รวมได้ ต าม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัต ถุ ป ระสงค์ ของการลงทุ นในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ว งหน้ า : ที่ มิ ได้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อลดความเสี่ ยง
(Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบ
ั ซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคำนวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00
3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล เพื่อการเลี้ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหว
ต ามกองทุ นห ลั ก ส่ ว นก อ งทุ น DWS Invest CROCI Sectors Plus (กองทุ นห ลั ก) มุ่ ง ห วั ง ให้ ผ ล
ประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
3.9. ดัชนีชี้วด
ั /อ้างอิง (Benchmark) :
MSCI World NETR Euro สัดส่วน (%) :100.00
หมายเหตุ : กองทุนจะใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Benchmark) ตามกองทุนหลักวัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 80%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ
วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 20%)
หมายเหตุ:
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลใน
การเปลี่ยนตัวชี้วด
ั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณี การเปลี่ ยนแปลงตัวชี้ วัดเพื่ อให้ เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้ อกำหนดของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับ
มาตรฐานการวั ด ผลการดำเนิ น งานของกองทุ น รวม และ/หรื อ การเปลี่ ย นแปลงตั ว ชี้ วั ด ในการใช้
เปรียบเทียบในกรณีที่ ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป
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โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบ
ั ซ้อน
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กองทุ น มี น โยบายเน้ น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ นของกองทุ น รวมต่ า งประเทศเพี ย งกองทุ น เดี ย ว (Feeder
Fund) ได้ แก่ DWS Invest CROCI Sectors Plus (กองทุ นหลัก) ชนิดหน่วยลงทุ น (share class) FCH
(P) สกุลเงินยูโร (EUR) กองทุนหลักบริหารโดย DWS Investment GmbH จดทะเบียนภายใต้กฎหมาย
ของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยูภ
่ ายใต้ UCITS
กองทุ น หลั ก มี นโยบายลงทุ นในหุ้ น ขนาดใหญ่ ของกลุ่ ม ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ทั่ วโลก ได้ แ ก่ ทวี ป ยุโรป
สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีราคาตลาดต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงตาม CROCI methodology
และกลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น CROCI Sectors Plus โดยกรอบการลงทุ น ประกอบด้ ว ย 9 กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
ไ ด้ แ ก่ Communication Services, Consumer Discretionary, Consumer Staples, Energy, Health
Care, Industrials, Information Technology, Materials และ Utilities ทั้งนี้ กองทุนจะคัดเลือก 3 กลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ย CROCI Economic P/E ต่ำที่สุด และเลือกลงทุนในหุ้นที่มี CROCI Economic
P/E ต่ำที่สุดจาก 3 กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวซึ่งแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมจะประกอบไปด้วยหุ้น ประมาณ
10 ตัว รวมหุ้นที่กองทุนหลักลงทุนทั้งหมดประมาณ 30 ตัว
กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญ ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูล ค่าทรัพย์สิ น
สุทธิของกองทุน
ส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือ
เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือ
ทรัพย์สินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุ น
(Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง เพื่ อให้ สามารถสร้างผลตอบแทน
จากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซือ
้ ขายล่วงหน้า
เพือ
่ ป้องกันความเสีย
่ งจากการลงทุน เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตรา
แลกเปลี่ยน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
(Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรั บ สภาวการณ์ ใ นแต่ ล ะขณะ ซึ่ งขึ้ นอยู่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้ จั ด การ
กองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซือ
้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่ สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสาร
หนี้ ที่ ไ ม่ ได้ รับ การจั ด อั นดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Unrated) รวมทั้ งตราสารทุ นที่ ไม่ ได้ จ ดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์ (Unlisted) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขาย
คืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจ
ไม่นบ
ั ช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผูล
้ งทุนเป็นสำคัญ
1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียน
2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
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3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนือ
่ งจากได้รับคำสัง่ ขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำ
การ
กองทุ นอาจลงทุ นในหน่วยลงทุ นของกองทุ นรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุน
ในหน่ วยลงทุ น ดั ง กล่ า วต้ อ งอยู่ภายใต้ ก รอบนโยบายการลงทุ นของกองทุ นซึ่ งเป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์
เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับใน
กองทุ นต้ นทาง (circle investment) และกองทุ นปลายทางจะไม่ ลงทุ นต่ อในกองทุ นอื่ นภายใต้ บ ริษั ท
จัดการเดียวกัน (cascade investment) เกินกว่า 1 ทอด
อนึ่ ง หากในกรณี ที่ ก ารลงทุ น ในกองทุ น หลั ก นี้ ไ ม่ เหมาะสมอี ก ต่ อ ไป โดยอาจสื บ เนื่ อ งจากการได้ รับ
ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ หรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขอื่ น ๆ ของกองทุ น หลั ก นี้ เช่ น การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อั ตราค่าธรรมเนียม การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่น
ใดที่ขด
ั ต่อหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของ
กองทุ นต่ า งประเทศต่ ำ กว่ า ผลตอบแทน/ผลการดำเนิ น งานของกองทุ น อื่ น ๆ ที่ มี น โยบายการลงทุ น
ใกล้ เ คี ย งกั น หรื อ ติ ด ต่ อ กั น เป็ น ระยะเวลานาน หรื อ ขนาดของกองทุ น ต่ า งประเทศลดลง จนอาจมี
ผลกระทบต่อกองทุน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ
หรือเมือ
่ กองทุนต่างประเทศกระทำความผิดตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศ
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน
หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน กล่าวคือ ใน
กรณีที่เกิดการเปลีย
่ นแปลงซึ่งอาจมีผลต่อกองทุนหลัก และ/หรือบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่มีกองทุนอื่น
ที่ มี น โยบายใกล้ เ คี ย งกั น และบริ ษั ท เห็ น ว่ า การย้ า ยไปลงทุ น ในกองทุ น ดั ง กล่ า วเป็ น ผลดี ต่ อ ผลการ
ดำเนิ น งานโดยรวมของกองทุ น หรื อ เอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ การลงทุ น ในต่ า งประเทศของกองทุ น และเป็ น
ผลประโยชน์ ของผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น บริษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะพิ จ ารณาเปลี่ ย นแปลงกองทุ นรวม
ต่ า งประเทศหรือ กองทุ น หลั ก เป็ น กองทุ น ต่ า งประเทศอื่ นได้ ตามดุ ล ยพิ นิ จ ของบริษั ท จั ด การ ซึ่ งการ
ดำเนินการดั งกล่ าวจะไม่ ขัดกับวัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุนของกองทุ น หรือขอสงวนสิ ทธิที่ จะ
ยกเลิกกองทุน ทั้งนี้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักดังกล่าว หรือกรณีที่กองทุนหลักมีการเปลี่ยน
ช่ื่ อ บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ เปลี่ ยนชื่ อ กองทุ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กองทุ นหลั ก รวมถึ งเปลี่ ยนชื่ อ
กองทุ น เพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ สภาวะการตลาดที่ เปลี่ ย นแปลงในอนาคตซึ่ งการเปลี่ ย นแปลงชื่ อ กองทุ น
ดังกล่าวยังคงสะท้อนนโยบายการลงทุนของกองทุนเช่นเดิม
อี ก ทั้ ง บริษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ในการพิ จ ารณาเปลี่ ย นแปลงชนิ ด ของหน่ ว ยลงทุ น (class) รวมถึ ง
เปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงิน EUR หรือเปลี่ยนแปลงการซื้อขาย
ในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศลักเซมเบิร์กตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือ
ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสำคัญ ทั้ งนี้ บริษัท จัด การจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอีย ดที่ เกี่ ยวข้อ งให้ ผู้ถื อหน่วยลงทุ น
ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าว
ในกรณี ที่ ก องทุ น มีก ารลงทุ นในกองทุ นปลายทางไม่ น้อ ยกว่ า ร้อ ยละ 5 ของมู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิ นสุ ท ธิ ของ
กองทุนปลายทางหากปรากฏว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่า
ทรัพย์สน
ิ สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยกองทุนปลายทางดังกล่าวเป็นกองทุนต่างประเทศ
ที่ไม่มวี ัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนรวมดัชนีหรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
(1) มูล ค่ าทรัพ ย์ สิ นสุ ท ธิ ณ วั นใดวั นหนึ่ งลดลงเกิ นกว่า 2 ใน 3 ของมู ล ค่ าทรัพ ย์สิ น สุ ท ธิของกองทุ น
ปลายทางดังกล่าว
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ
ใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางนั้น
ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัท
จัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
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(1) แจ้ งเหตุ ที่ ก องทุ น ปลายทางมี มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ลดลงพร้ อ มแนวทางการดำเนิ น การโดยคำนึ ง ถึ ง
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
(2) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะ
ลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย
ระยะเวลาในการดำเนิ นการตามข้ อ (2) บริ ษั ท จั ด การสามารถขอผ่ อ นผั น ต่ อ สำนั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
ในการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ในการพิจารณาดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครัง้ ก็ได้ โดยการทยอยโอนย้ายเงินลงทุนอาจส่งผลให้ช่วง
ระยะเวลาดั ง กล่ าว กองทุ นอาจลงทุ นหรือ มี ไ ว้ ซึ่งหน่ ว ยลงทุ นของกองทุ นรวมต่ างประเทศมากกว่า 1
กองทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการข้างต้น อย่างไรก็ตามหากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่น
ใดที่มีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุน
รวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์
ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความ
เสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ
้ ด
ั การกองทุนซึง่ ขึน
้ อยู่
กั บ สถานการณ์ ต ลาด โดยเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น อนึ่ ง บริ ษั ท จั ด การจะ
ดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท
กองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ข้อมูลทัว่ ไปของ DWS Invest CROCI Sectors Plus (กองทุนหลัก)
(แหล่งที่มาของข้อมูล : หนังสือชีช
้ วนกองทุนหลัก ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564)
ลักษณะทั่วไปของกองทุน
นโยบายการลงทุน

กองทุ น หลั ก มี น โยบายลงทุ น ในหุ้ น ขนาดใหญ่ ของกลุ่ ม
ประเทศพั ฒ นาแล้ว ทั่ วโลก ได้ แก่ ทวี ป ยุโรป สหรัฐ อเมริก า
และญี่ ปุ่ น ซึ่ ง พิ จ ารณาแล้ ว ว่ า มี ราคาตลาดต่ ำ กว่ า มู ล ค่ า ที่
แท้ จ ริ ง ตาม CROCI methodology และกลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น
CROCI Sectors Plus โดยกรอบการลงทุ น ประกอบด้ ว ย 9
ก ลุ่ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม ไ ด้ แ ก่ Communication Services,
Consumer Discretionary, Consumer Staples, Energy,
Health Care, Industrials, Information Technology,
Materials และ Utilities ทั้ ง นี้ กองทุ น จะคั ด เลื อ ก 3 กลุ่ ม
อุ ต สาหกรรมที่ มี ค่ า เฉลี่ ย CROCI Economic P/E ต่ ำ ที่ สุ ด
และเลื อ กลงทุ น ในหุ้ น ที่ มี CROCI Economic P/E ต่ ำ ที่ สุ ด
จาก 3 กลุ่ มอุตสาหกรรมดังกล่าวซึ่งแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
จะประกอบไปด้วยหุ้นประมาณ 10 ตัว รวมหุ้นที่กองทุนหลัก
ลงทุนทั้งหมดประมาณ 30 ตัว

ประเทศที่จดทะเบียน

ลักเซมเบิร์ก

วันจัดตั้งกองทุน (CLASS FCH (P)) 24 พฤษภาคม 2561
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การเปิดให้ซื้อและขายคืนหน่วย
ลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

ISIN

LU1701862812

Bloomberg

DICSFCH LX

ดัชนีชี้วด
ั /อ้างอิง (Benchmark)

MSCI World Net TR in EUR

Index Ticker

MSDEWIN

สกุลเงิน

EUR

ผู้จัดการกองทุน (Manager)

DWS Investment GmbH

เว็บไซต์ (website)

https://funds.dws.com/en-lu/equityfunds/lu1701862812-dws-invest-croci-sectors-plusfch-(p)/
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก

Management Fee

เก็บจริง 0.75%

Taxe d’abonnement

เก็บจริง 0.05%

Ongoing Charges
(รวมค่าใช้จา่ ยทั้งหมดที่เก็บจาก
กองทุน ยกเว้น transaction
costs และ performance fees)

เก็บจริง 0.92% (Ended on 31/12/2021)

การสรุปสาระสำคัญ ของกองทุ นหลัก ได้ถูกคั ดเลื อกมาเฉพาะส่วนที่สำคั ญ และจัดแปลมาจากหนั งสือชี้
ชวนต้นฉบับของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับหนังสือชี้ชวนต้นฉบับ
ให้ถือตามต้นฉบับเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ ซึ่งบริษัทจัดการ
เห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุน
หลัก ซึ่ งถือ ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุ นแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
มีนโยบายการลงทุนซึง่ ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสีย
่ งต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ
เป็นไปตามประกาศ
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืน
่ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพือ
่ เป็นทรัพย์สน
ิ ของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศและกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด
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4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บผูถ
้ ือหน่วยลงทุน
4.3. รายละเอียดเพิม
่ เติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
รายละเอียดแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุน
1. ชนิดสะสมมูลค่า

2. ชนิดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ชื่อย่อ

คำอธิบายเพิ่มเติม

SCBRMPGF(A)

เหมาะสำหรับผู้ล งทุ นที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่ม
มูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total return)

SCBRMPGF(E)

เห ม า ะ ส ำ ห รั บ ผู้ ล ง ทุ น ที่ ท ำ ร า ย ก า ร ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง
อิ เ ล็ ก ท รอ นิ ก ส์ เช่ น SCBAM Fund Click เป็ น ต้ น แล ะ
ช่ อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อื่ น ใดที่ บริ ษั ท จั ด การกำห นด
เพิม
่ เติม

รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม : ทั้ ง นี้ ในช่ ว งการเสนอขายครั้ ง แรก บริ ษั ท จั ด การจะเปิ ด เสนอขาย และ/หรื อ
ให้ บริก ารหน่ วยลงทุ น ชนิด สะสมมู ล ค่ า (SCBRMPGF(A)) (หากมี ก ารเปลี่ ยนแปลงชนิ ด หน่ วยลงทุ นที่
เสนอขาย และ/หรือให้บริการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดเสนอขายโดยจะระบุใน
หนังสือชี้ชวนในการเสนอขายครัง้ แรก) ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หากบริษัทจัดการจะเปิดเสนอขาย
และ/หรือให้บริการหน่วยลงทุนชนิดอื่นเพิม
่ เติมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดเสนอขาย และ/หรือ
ให้บริการ โดยจะระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ เพิ่ ม เติ ม หรือ เปลี่ ยนแปลงชนิ ด หน่ ว ยลงทุ นข้ า งต้ นในภายหลั ง ได้ โดยจะ
คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ซึง่ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ ือหน่วยลงทุนทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึง่ การดำเนินการ
ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง
้ แรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอืน
่ ใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง
้ แรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิม
่ เติมในอนาคต
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
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สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6.3. การสั่งซื้อหน่วยลงทุน :
ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือ
้ คืน
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
7.3. วิธีการรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน
7.4.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถื อหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด โดยให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ในราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุ นที่ คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ
้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
(3) ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ นที่ ต้ อ งการขายคื นหน่ วยลงทุ นจะต้ อ งกรอกรายละเอี ยดในใบคำสั่ งขายคื น หน่ ว ย
ลงทุนของบริษัทจัดการให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้อง โดยเป็นจำนวนเงินหรือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน
หน่วยลงทุน โดยมีมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนตามที่บริษัทจัดการกำหนด และนำไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เพื่อ
เป็นหลักฐาน
(4) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขาย
คืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำ
กว่าที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด
ในรายการดังกล่าว
(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุ นและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุ นซึ่งได้รับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการจะส่งเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลือ/ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับ ภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุ นทางไปรษณี ย์ อิเล็ก ทรอนิก ส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือ โดยทางไปรษณี ย์ในกรณี ที่ ไม่ระบุที่ อยู่
ไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้ บริการกองทุ นภายใน 7 วัน
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ทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(6) บริษั ท จัด การจะดำเนิ นการให้ น ายทะเบี ยนหน่ ว ยลงทุ นและหรือ ผู้ ส นั บ สนุ นการขายหรือ รั บ ซื้ อ คื น
หน่วยลงทุนชำระเงินค่าขายคื นหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ
้ คืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวม
วันหยุดทำการของผูป
้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนต่างประเทศ และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลประทบต่อการชำระ
ราคา ซึ่ งบริ ษั ท จั ด การจะประกาศวั น หยุ ด ทำการในต่ า งประเทศผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ บ ริ ษั ท จั ด การ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้
ถือ หน่ วยลงทุ นที่ เปิ ด ไว้กับ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จำกั ด (มหาชน) หรือ ธนาคารพาณิ ช ย์อื่ น ตามเลขที่
บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนหรือจัดส่งเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายใน
นามผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 10
(7) ในกรณีที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัท จัดการ และบริษัท จัดการยังไม่
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการ
ตามข้อ 10 ผู้ ถือ หน่วยลงทุ นอาจขอยกเลิก คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุ น ได้ในระหว่างเวลาทำการซื้ อขาย
หน่วยลงทุนใดที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุนที่ผถ
ู้ ือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน
(8) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ
วันที่คำนวนราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี
(9) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุ น ที่ สั่ ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ตกลงที่ จ ะรั บ ชำระค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น เป็ น หลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นได้ โดยได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ใน ข้อ 9
7.4.2 ATM
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคื นหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลั กเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ
โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี)
7.4.3 Tele-bank
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึง่ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ
โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี)
7.4.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
จัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ลงทุ นทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดยประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
7.4.5 Internet
บริษัทจัดการจะรับคำสั่งซือ
้ หน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษท
ั จัดการกำหนด
(1) ผู้ ถื อหน่ วยลงทุ นที่ ประสงค์จะใช้ บ ริการซื้ อ ขายหน่วยลงทุ นทางอิ นเตอร์เน็ ต สามารถขอใช้บ ริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารไทยพาณิ ชย์ จำกัด (มหาชน) และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะสามารถทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผูถ
้ ือหน่วยลงทุน (Client No.)
ที่จะใช้ซื้อขายหน่ว ยลงทุนได้มากกว่า 1 หมายเลข ตามเงื่อนไขและวิธี การที่ ธนาคารกำหนดไว้ในการ
ให้บริการ
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล เพื่อการเลีย
้ งชีพ
(2) เมื่ อ ได้ รับ การอนุ มัติใ ห้ ใช้บ ริก ารซื้ อ ขายหน่ วยลงทุ นผ่ านอิ นเตอร์เน็ ตจากธนาคารแล้ ว ผู้ ถื อหน่ว ย
ลงทุนจะสามารถทำการสั่งขายหน่วยลงทุนได้โดยปฏิบัติตามเงือ
่ นไขและวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่าน
บริก ารธนาคารทางอิน เตอร์เน็ต ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จำกัด (มหาชน) ทั้ งนี้ บริษัท จัดการจะถือ ว่า
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงือ
่ นไขและวิธีการที่กำหนดไว้ดังกล่าว
เนื่องจากบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเป็นบริก ารของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้ถือ
หน่วยลงทุ นที่ ตกลงใช้ บริการธนาคารทางอิ นเตอร์เน็ตกับ ธนาคารจะสามารถใช้บ ริการอื่ น ๆ ที่ธนาคาร
ให้บริการอยู่แล้วนอกเหนือจากการสั่งขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการ
ทางอินเตอร์เน็ต อาจมีภาระที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการ
ซื้อขาย ซึง่ เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวทำการขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาทำการอื่นๆ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(4) สิทธิของผูถ
้ ือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
(5) ผู้ถือ หน่ วยลงทุ นสามารถสั่ งขายคืนหน่ วยลงทุ นเป็ นจำนวนเงิ น/หน่วยลงทุ นที่ มีมู ลค่าขั้ นต่ ำตามที่
บริษัทจัดการกำหนด โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำรายการ
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุ นสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำ
กว่า ตามที่บริษัท จัดการกำหนด บริษั ทจัดการจะดำเนินการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถื อหน่วยลงทุ น
ทั้งหมดในรายการดังกล่าว
(6) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขาย
คืนหน่วยลงทุน โดยผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกั ด (มหาชน) นั้น
มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนคงเหลือ/ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี ) ให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุ นทางไปรษณี ย์อิเล็ก ทรอนิก ส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือ โดยทางไปรษณี ย์ในกรณี ที่ ไม่ระบุที่ อยู่
ไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วัน
ทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น และชำระค่าขาย
คืนหน่ วยลงทุ นภายใน 5 วั นทำการนั บแต่ วันคำนวณมูล ค่าทรัพ ย์สิ น มูล ค่าหน่ว ยลงทุ น ราคาขายและ
ราคารั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ของวั น ทำการรั บ ซื้ อ คื นหน่ ว ยลงทุ น โดยมิ ให้ นั บ รวมวั นหยุ ด ทำการของผู้
ประกอบธุ รกิ จการจัด การกองทุ น ต่ า งประเทศที่ มี ลั ก ษณะในทำนองเดี ยวกั บ ธุ รกิ จ การจั ด การกองทุ น
ต่างประเทศ และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลประทบต่อการชำระราคา ซึ่งบริษัท
จั ด การจะประกาศวั น หยุ ด ทำการในต่ า งประเทศผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ บ ริ ษั ท จั ด การ และเว็ บ ไซต์ ข อง
ผู้สนั บสนุนการขายหรือรับ ซื้ อคื นหน่ว ยลงทุ น (ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้ าบัญ ชีเงิน ฝากของผู้ ถือ หน่ วย
ลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบ
คำขอใช้บริการกองทุน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 10
บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่กับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
(8) ผูถ
้ ือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้
หากได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาด
ที่เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิดพลาด
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และแก้ไขให้ เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้
(9) การลดหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายและราคารับซือ
้ คืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสอบถามผลการทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ในวันทำการถัดไป
(10) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุ น ที่ สั่ ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ตกลงที่ จ ะรั บ ชำระค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น เป็ น หลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นได้ โดยได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อื่นแทนเงินได้ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ใน ข้อ 9
7.4.6 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
บริษัทจัดการอาจรับคำสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น SCB Easy, SCBAM Fund
Click เป็ น ต้ น และช่ อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อื่ น ใดที่ บ ริ ษั ท จั ด การกำหนดเพิ่ ม เติ ม โดยเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงวิธีการหรือเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่ว ยลงทุนและ/
หรือความถี่ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้างต้นได้ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่
บริษั ท จัด การหรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ นที่ ไ ด้ รับ การแต่ งตั้ งจากบริ ษั ท จั ด การ
กำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัท จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับ สนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ ถือหน่ว ย
ลงทุ นทราบล่ วงหน้ าอย่า งน้อ ย 1 วัน ก่อ นการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งการดำเนินการดั งกล่าวบริษั ท จัด การจะ
คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ผู้ถื อหน่ วยลงทุ นสามารถขายคืนหน่ วยลงทุ นได้ ทุ ก วัน ทำการซื้ อ ขายหน่ วยลงทุ นในช่ วงเวลาที่ บริษั ท
จัดการกำหนด
7.6.1 การกำหนดเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ก) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัท
จัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัท
จัด การกำหนด ในราคารับ ซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้ อขายหน่วยลงทุ น ซึ่งเป็ น
ราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ข) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด แต่
เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวัน
ทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครัง้ ถัดไป ในราคารับซือ
้ คืนหน่วยลงทุนทีค
่ ำนวณได้ ณ สิ้น
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไปนัน
้
บริษัท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ เปลี่ ยนแปลงเวลาทำรายการได้ แต่ ทั้ งนี้ จะไม่ น้อ ยกว่าเวลา 12.00 น. ซึ่ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ ือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าก่อน
การเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิม
่ เติม :
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การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุ นต้องชำระคื นสิทธิประโยชน์ท างภาษี ดังนั้ น ผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร
7.9. รายละเอียดเพิม
่ เติม :
7.9.1. การชำระเงินค่ารับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ คืนหน่วย
ลงทุนชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน
ราคาขายและราคารับซื้อคื นหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคื นหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำ
การของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุ นต่ างประเทศที่ มีลั กษณะในทำนองเดี ยวกั บ ธุรกิ จ การจัด การ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวัน หยุดดังกล่าวให้ทราบผ่ านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยการ
ชำระเงิ น จะโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ เ ปิ ด ไว้ กั บ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จำกั ด
(มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน
หรือ จ่ายเป็นเช็ ค ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จำกัด (มหาชน) ขี ดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ ายในนามของผู้ถื อหน่ว ย
ลงทุ น และจัดส่ งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนตามที่ อยู่ที่ ระบุ ไว้ในคำขอใช้ บ ริก ารกองทุ น หรือวิธีอื่ นใดที่
บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 10
8. การสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
9. การชำระค่ารับซือ
้ คืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :
บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน
เงินได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติ
พิเศษให้ ช ำระค่ าขายคื นหน่ วยลงทุ น เป็ น หลั ก ทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์สิ น อื่ นแทนเงินได้ รวมถึ งกรณี อื่ นใดที่
เป็ นไปตามประกาศสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัท จั ด การจะกำหนดขั้ นตอนการ
ดำเนินการต่อไป ซึ่ งขั้นตอนที่ กำหนดต้องสามารถปฏิบั ติได้ จริงและเป็ นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนทุกราย
10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถ
ู้ ือหน่วยลงทุน :
บริษัท จัด การจะเลื่ อ นกำหนดการชำระเงินค่ า ขายคื นหน่ วยลงทุ นแก่ ผู้ถื อ หน่วยลงทุ น ที่ มี คำสั่งขายคื น
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผูด
้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษท
ั จัดการ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่
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ร้อ ยละ 0.5 ของมูล ค่าหรือราคาที่ ถูก ต้อ ง และผู้ ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้ รับ รองข้อ มูล ในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลื่ อ นกำหนดการชำระเงิ น ค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ตาม (1) หรื อ (2) บริ ษั ท จั ด การจะปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนนัน
้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผูถ
้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วย
วิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของ
การเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูล
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
มอบหมายให้ผด
ู้ ูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่า งการเลื่อ นกำหนดการชำระเงิน ค่า ขายคื นหน่ วยลงทุ น หากมีผู้ ถื อหน่ วยลงทุ นสั่งขายคื น
หน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัท จัด การจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :
- กองทุนมีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้
การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตรา
สารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล
(side pocket)
บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.
9/2564 เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธี การจั ดการกองทุ นรวมเพื่ อผู้ ล งทุ นทั่ วไป กองทุ นรวมเพื่ อ ผู้
ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
การไม่ขายหรือไม่รับซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)
บริษัทจัดการสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
จำเป็นต้องระงับ การซื้อ ขายหน่วยลงทุ นโดยได้รับความเห็ นชอบของผู้ดู แลผลประโยชน์ อันเนื่อ งจาก
เหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
1. ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกั บ หลั ก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารจั ด การ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่ จะปิดรับคำสั่งซื้อ/สับ เปลี่ยนหน่วยลงทุ นเข้าชั่วคราว/ถาวรตามที่บ ริษัท
จัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้
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สิ ท ธิ ปิ ด รั บ คำสั่ ง ซื้ อ /สั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น โดยจะประกาศผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จั ด การและ
เว็บ ไซต์ ของผู้สนั บสนุ นการขายหรือรับ ซื้ อคื นหน่ วยลงทุ น (ถ้ ามี) และแจ้งให้ ส ำนัก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบ
- บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ป ฏิ เสธคำสั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ของผู้ ล งทุ น หากการสั่ งซื้ อ ดั งกล่ า วขั ด กั บ
หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้
เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
เป็นไปตามประกาศ
13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ยงชี พ ไม่ ส ามารถนำไป จำหน่ า ย โอน จำนำ หรื อ นำไปเป็ น
หลักประกันได้ ทั้งนี้ เพือ
่ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
14. การจ่ายเงินปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. SCBRMPGF(A)

ไม่จา่ ย

2. SCBRMPGF(E)

ไม่จา่ ย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :
14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สง
ั่ ซือ
้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทั้งหมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. SCBRMPGF(A)

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอั ตราไม่เกินร้อยละ
3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

2. SCBRMPGF(E)

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ
2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :
หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน และค่ าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บ จากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ วันที่คาํ นวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
ชื่อย่อ
1. SCBRMPGF(A)

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
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2. SCBRMPGF(E)

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :
หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่ าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ วันที่คาํ นวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ ำซ้อนกับกองทุ น
ปลายทาง เช่ น กองทุ นต้น ทาง มีมูลค่ าทรัพ ย์ สินสุท ธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุ นในกองทุ นปลายทาง
100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็ บค่าธรรมเนียมการจัด การจากมูลค่าทรัพย์สิ นสุทธิ 900 ล้านบาท
ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และเรียกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุน
ปลายทางกำหนด เป็นต้น
ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจาก
การที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนั้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. SCBRMPGF(A)

ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด
้ ูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

2. SCBRMPGF(E)

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :
หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ วันที่คาํ นวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. SCBRMPGF(A)

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อย
ละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

2. SCBRMPGF(E)

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัต ราไม่เกินร้อย
ละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :
หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ วันที่คาํ นวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี
รายละเอียดเพิม
่ เติม :
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :
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ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม
ก่ อ นหั ก ค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การ ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ค่ า ธรรมเนี ย มนายทะเบี ย น และ
ค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทีม
่ ีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิม
่ เติม :
ทั้งนี้ เมือ
่ คำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ รียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 15.2.1
- 15.2.5 จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมรวมของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามจำนวน
ที่ จ่ า ยจริ ง ทั้ งนี้ ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 0.27 ของจำนวนเงิ น ทุ น ของโครงการและในทางบั ญ ชี จ ะตั ด จ่ า ยเป็ น
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน ภายในระยะเวลา 1 ปี เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณา
ประชาสั ม พั น ธ์ ค่ า สื่ อ โฆษณาประชาสั มพั น ธ์ ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการตลาด ค่ า อบรมเผยแพร่ ค วามรู้ และ
สัมมนาแนะนำกองทุนรวม
(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตรวจสอบทรัพย์สิน
ในประเทศ และต่างประเทศ
(3) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่ง หนังสือชี้ชวนรายละเอียดโครงการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม รวมถึงเอกสารประกอบการขายอื่น ๆ
(4) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าหลักทรัพย์ของแต่
ละสกุลเงิน (ถ้ามี)
(5) ค่าจัดทำและ/หรือจัดส่งรายงาน ข่าวสาร ข้อมูลใดๆแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับ
กองทุนรวมโดยตรง หนังสือบอกกล่าวประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
ตลอดจนข่ าวสาร ข้ อ มู ล ที่ บ ริษั ท จัด การมี ห น้ า ที่ จั ด ทำ และ/หรือ จั ด ส่ ง ตามที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนด
(6) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบสั่งขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันการ
ซื้อและขายหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และนำเงินเข้าบัญชีสำหรับ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(8) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ SCB CASH MANAGEMENT ค่าสมุดเช็ค
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี เป็นต้น
(9) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งและ/หรือจัดการกองทุนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
และ/หรือเพือ
่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมคำขอจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมใน
การจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม ค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวเนื่องจากการลงทุน ค่า
ไปรษณียากร ค่าแปลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุน ค่าอากรแสตมป์ต่างๆ ค่าดำเนินงานอื่นๆ เป็นต้น
(10) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการติ ด ตามทวงถามหรื อ การดำเนิ น คดี เพื่ อ การรั บ ชำระหนี้ ใ ดๆของกองทุ น รวมทั้ ง
ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ เช่น ค่าที่
ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสืบทรัพย์และ/หรือบังคับคดี ค่าใช้จ่าย
ในด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ เป็นต้น
(11) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี)
ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัท จัด การ เพื่ อ ประโยชน์ของผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น หรือ เมื่ อ ได้ รับ คำสั่ งจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(12) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอ
มติผถ
ู้ ือหน่วยลงทุน รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
(13) ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ เกิ ดขึ้ นจากการปฏิ บัติ ตามที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือ กฎหมายกำหนด
(14) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ เพือ
่ เป็นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม
(15) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี) ที่ปรึกษาการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี)
(16) ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การจัดหา ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ
ของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในข้อ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี”
(17) ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade)
(18) ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ และค่ า ธรรมเนี ย มที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งการชำระบั ญ ชี แ ละเลิ ก กองทุ น รวม เช่ น
ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุนรวม เป็นต้น
(19) ค่ า ใช้ จ่ ายด้ านโฆษณาประชาสั มพั นธ์ เช่ น ค่ าใช้ จ่า ยในการจั ด ทำโฆษณาประชาสั ม พั นธ์ ค่ าสื่ อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการสัมมนาแนะนำ
กองทุน ซึง่ เกิดขึ้นภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทาง
บัญชีบริษัทจัดการจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันภายในระยะเวลา 1 ปี นับจาก
วันที่บันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ตัดจ่ายจะต้องไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 0.27 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนี ยมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณ
จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยค่าใช้จ่ายส่วนที่
เกินอัตราที่กำหนดถือเป็นค่าใช้จา่ ยดำเนินงานของบริษัทจัดการ
(20) ค่ า นายหน้ า ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ที่ ซื้ อ หรื อ ขายเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการจั ด การกองทุ น รวมซึ่ งได้ รวม
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม หรื อ ภาษี อื่ น ๆตามที่ ก องทุ น จะถู ก เรี ย กเก็ บ เมื่ อ สั่ ง ซื้ อ หรื อ สั่ ง ขายหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ค่าธรรมเนียมการทำรายการในต่างประเทศ
(21) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
และค่าใช้จา่ ยหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆตามที่จ่ายจริงรวมถึงค่าใช้จา่ ย และค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทุน
สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น
(22) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ที่ทาง
ผูใ้ ห้บริการและ/หรือผู้พัฒนาดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ดังกล่าว เรียกเก็บจากการใช้บริการ ตามที่
จ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามข้อ 15.1 - 15.2 รวมภาษีมูลค่าเพิม
่ ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ อัตราภาษีมูลค่ าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรือ ภาษี อื่ นใดมี การเปลี่ยนแปลง บริ ษัทจั ดการ
สงวนสิ ท ธิ ใ นการปรั บ ปรุ งอั ต ราค่ า ธรรมเนี ยมและค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ งหมดของกองทุ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. SCBRMPGF(A)

ประมาณการค่ าธรรมเนี ยมการขายหน่ ว ยลงทุ น ในอั ต ราไม่ เกิ น ร้อ ยละ 3.21
ของมูลค่าหน่วยลงทุน

2. SCBRMPGF(E)

ประมาณการค่ าธรรมเนี ยมการขายหน่ ว ยลงทุ น ในอั ต ราไม่ เกิ น ร้อ ยละ 3.21
ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล เพื่อการเลีย
้ งชีพ
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือ
เปลี่ ยนแปลงอั ต ราค่ าธรรมเนี ยมที่ เรี ยกเก็ บ จากผู้ ล งทุ น หรือ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น โดยบริษั ท จั ด การจะติ ด
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซือ
้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับ
กองทุ น ปลายทาง เช่ น กองทุ น ต้ นทาง มี มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ 1,000 ล้ า นบาท ไปลงทุ นในกองทุ น
ปลายทาง 100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน
1,000 ล้ า นบาท ในอั ต ราที่ ก องทุ น ต้ น ทางกำหนดเท่ า นั้ น โดยกองทุ น ปลายทางจะไม่ เ รี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น
อนึง่ การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูล
้ งทุนหรือผูถ
้ ือหน่วยลงทุน
โดยจะเป็นไปเพือ
่ ประโยชน์ตอ
่ ผูถ
้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการ
เปลี่ยนแปลง ผ่ านทางเว็บไซต์ ของบริษัท จัด การ เว็ บไซต์ ของผู้ สนั บสนุน การขายหรือรับ ซื้อ คื นหน่ว ย
ลงทุน (ถ้ามี)
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. SCBRMPGF(A)

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21
ของมูลค่าหน่วยลงทุน

2. SCBRMPGF(E)

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21
ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
กลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บ
หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อน
กับ กองทุนปลายทาง เช่น กองทุ นต้นทาง มีมูลค่าทรัพ ย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุ น
ปลายทาง 100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงิน
ลงทุ น 1,000 ล้ านบาท ในอัตราที่กองทุ นต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุ นปลายทางจะไม่เรียกเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมอีก เป็นต้น
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูล
้ งทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผูถ
้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการ
เปลี่ยนแปลง ผ่ านทางเว็บไซต์ ของบริษัท จัด การ เว็บไซต์ ของผู้ สนั บสนุนการขายหรือรับ ซื้อ คื นหน่ว ย
ลงทุน (ถ้ามี)
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : มี
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. SCBRMPGF(A)

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อย
ละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

2. SCBRMPGF(E)

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อย
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ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา
ละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
กลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บ
หรือเปลี่ ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่ เรียกเก็ บจากผู้ ลงทุ นหรือผู้ถือ หน่ วยลงทุ น โดยบริษัทจัด การจะ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
อนึง่ การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการ
เปลี่ยนแปลง ผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัท จัด การ เว็บไซต์ ของผู้ สนั บสนุนการขายหรือรับ ซื้อ คื นหน่ว ย
ลงทุน (ถ้ามี)
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : มี
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา

1. SCBRMPGF(A)

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อย
ละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

2. SCBRMPGF(E)

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อย
ละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในกรณี สั บเปลี่ยนหน่วยลงทุ นไปยังกองทุ นรวมเพื่ อการเลี้ยงชีพ ของบริษัท จัดการอื่น บริษัทจั ดการจะ
เรี ย กเก็ บ ในอั ต ราไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 3.21 ของมู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ของวั น ทำการล่ า สุ ด ก่ อ นวั น ทำรายการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะเรียกเก็บโดยตรงจากผู้ ถือหน่วยลงทุ น
เพื่อไม่ให้ผิดเงื่อนไขการลงทุนที่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
กลุ่มหรือแต่ล ะรายในอัตราที่ ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บ
หรือเปลี่ ยนแปลงอัต ราค่าธรรมเนียมที่ เรียกเก็ บจากผู้ ลงทุน หรือผู้ถือ หน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัด การจะ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผูถ
้ ือหน่วยลงทุน
โดยจะเป็นไปเพือ
่ ประโยชน์ตอ
่ ผูถ
้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการ
เปลี่ยนแปลง ผ่านทางเว็บไซต์ ข องบริษัท จัด การ เว็บไซต์ ของผู้ สนั บสนุนการขายหรือรับ ซื้ อ คื นหน่ว ย
ลงทุน (ถ้ามี)
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ในอัตรา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
หรือตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเรียก
เก็ บ ในกรณี ที่ ก องทุ น ได้ เปลี่ ย นประเภทเป็ น กองทุ น รวมทั่ ว ไป และหรื อ กรณี ที่ ก ฎหมาย/เงื่ อ นไขที่
เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพมีการเปลี่ยนแปลงให้สามารถโอนหน่วยลงทุนได้
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
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ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ ในกรณีที่ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล
ที่อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณี
หายและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ซึง่ พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผูถ
้ ือหน่วยลงทุน
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ตามที่จา่ ยจริง
รายละเอียดเพิม
่ เติม :
1) ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จา่ ยในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมือ
่ สั่งซือ
้ หรือสั่งขายหน่วยลงทุน
(1) กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้อัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน
(2) กรณีสั่งขายหน่วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้อัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคำนวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคำนวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะคำนวณเข้าไปในราคาขาย หรือราคารับซื้ อคืน หรือราคาสับ เปลี่ยนเข้า หรือ
ราคาสับเปลี่ยนออกโดยจะถูกนำส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทุนทั้งจำนวน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็น
ค่าใช้จ่ายในการซือ
้ ขายหลักทรัพย์ในการสั่งซือ
้ หรือสัง่ ขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ
้ ขาย
หลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน หรืออื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซือ
้ หรือสั่ง
ขายหลักทรัพย์/หน่วยลงทุน เป็นต้น
บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ เปลี่ ย นแปลงอั ต ราค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื้ อ ขายหลั ก ทรัพ ย์ดั งกล่ า วข้ า งต้ น ให้
สอดคล้องกับอัตราค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนที่กองทุนเข้าลงทุน และ/หรือวิธีการ
เรียกเก็ บ ค่า ใช้จ่ายดั งกล่ าวในภายหลังได้ โดยบริษัท จั ดการจะประกาศการเปลี่ ยนแปลงดั งกล่างผ่า น
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
2) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ลงทุนหรือผูถ
้ ือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
หน่ ว ยลงทุ นดำเนิ น การให้ ผู้ ล งทุ น หรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น กรณี พิ เศษนอกเหนื อ จากการดำเนิ น การ
ตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่า
เป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล
การออกใบหน่ ว ยลงทุ น การออกหนั งสื อ รับ รองสิ ท ธิใหม่ แก่ผู้ ถือ หน่ วยลงทุ น ในกรณี ห ายและอื่ นๆ ที่
เกิดขึ้นจริง ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน/รับรองยอดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการ
ค้นหาเอกสารจากศูนย์เอกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิด
ค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการ
ทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
ค่า ธรรมเนี ยมหรือ ค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ ที่ เรียกเก็ บ จากผู้ สั่ งซื้ อ หรือ ผู้ ถือ หน่ วยลงทุ นตามข้ อ 15.3 รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน
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ทั้งนี้ ในกรณี ที่ อัตราภาษีมูลค่ าเพิ่ ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรือ ภาษี อื่ นใดมี การเปลี่ยนแปลง บริ ษัทจั ดการ
สงวนสิ ท ธิ ใ นการปรั บ ปรุ ง อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ งหมดของกองทุ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียม ตามข้อ 15.2.1 - 15.2.3 ทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
โดยใช้ มู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิ น รวม หั ก ด้ ว ยหนี้ สิ น รวม ก่ อ นหั ก ค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การ ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ค่ าธรรมเนี ยมนายทะเบี ยน และค่ าธรรมเนียมอื่นที่ เรียกเก็บ จากกองทุ นรวมที่มีฐ านในการ
คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในแต่ละวัน
เป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือนหรือระยะเวลาอื่นใดตามที่
บริษัทจัดการกำหนด
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนตามข้อ 15.2.6 (1) – (22) จะเรียกเก็บตามที่จา่ ยจริง ในทางบัญชี
บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้ จำนวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน
ตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาประมาณการค่าใช้จา่ ย
ดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผลเพื่อทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จา่ ยเป็นรายวัน และจะปรับปรุงรายการดังกล่าวทันทีที่
ได้รับหลักฐานอย่างแน่ชัด ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งบริษัท
จัดการจะเปิดเผยฐานการคำนวณอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบและ
ในรายงานรอบประจำปี
อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท จั ด การจะพิ จ ารณาตั ด จ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย ม และค่ า ใช้ จ่ า ยดั ง กล่ า วจะเป็ น ไปตาม
หลักการบัญชี และตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด
กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุ นรวมอื่ นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ
บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนจากผู้ซื้อหน่วย
ลงทุ น ผู้ถือหน่วยลงทุ น หรื อกองทุ นรวมที่ไปลงทุนในลักษณะที่ ซ้ำซ้อนกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ของกองทุนรวมอื่น
อนึ่ง หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่ อนไขหรือ
หลั ก เกณฑ์ ในการคำนวณ มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น รวม บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

การดำเนินการของบริษัทจัดการ

1. การเพิม
่ ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อน
การเรียกเก็บเพิม
่ ขึ้น

1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ1
(มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่า
สามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้)
1.1.2.1 กรณีเกิน >5% ของอัตราที่
ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพเิ ศษ3 และแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วันทีเ่ ปลี่ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตรา
ที่ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย2 ให้ผู้ถอ
ื หน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ่มขึน
้ และแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่
เปลี่ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ

บริษัทจัดการต้องขอมติ3 เพือ
่ แก้ไขโครงการ
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การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ

การดำเนินการของบริษัทจัดการ
เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่
วันที่มีการเรียกเก็บลดลง
ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือ
ว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ
การแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

1

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เพิ่มขึ้น
2

การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่ เหมาะสมอันทำให้มั่ นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่าง
ทัว่ ถึง
ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผถ
ู้ ือหน่วย
ลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
3

15.6. หมายเหตุ :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 15 รายการใด
รายการหนึ่งหรือหลายรายการได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้
ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุ น หลักเกณฑ์ และวิธีก ารดำเนิ นการในกรณี ที่มู ลค่ าหน่ วยลงทุ นไม่
ถูกต้อง :
16.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2. เงือ
่ นไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด และตามที่ ส มาคมบริ ษั ท จั ด การลงทุ น กำหนดโดยได้ รับ ความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
กองทุ น มีก ารแบ่ งชนิ ด ของหน่ ว ยลงทุ นตามชนิ ด ดั งนั้ น มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น แต่ ล ะชนิ ด อาจมี มู ล ค่ า ไม่
เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม ซึ่ งผลประโยชน์ ที่ เกิ ด จากการลงทุ น จะถื อ เป็ น ประโยชน์ ข องกองทุ น รวม และจะถู ก ปั นส่ ว นตาม
สัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
โดยมูล ค่ าทรัพ ย์ สิ นสุ ท ธิของกองทุ น รวมจะคำนวณจากมู ล ค่ าทรัพ ย์สิ นสุ ท ธิ ของกองทุ นรวมในส่ ว นที่
ลงทุนในประเทศ บวกกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
เช่ น การใช้ ร าคาหลั ก ทรั พ ย์ ใ นการอ้ า งอิ ง หรื อ ตรวจสอบราคาหรื อ อั ต ราผลตอบแทนของตราสาร/
หลั กทรัพ ย์ หรือทรัพย์สิน ต่างประเทศ การใช้อั ตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ เพื่ อ คำนวณมูล ค่ า
ทรัพย์สิ นสุ ท ธิ มูลค่ าหน่วยลงทุ น ราคาขายและรับซื้ อ คืนหน่ วยลงทุ นเป็นเงินบาท บริษัท จัด การจะใช้
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่เป็นไปตามกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงาน
อื่น ใดที่ เกี่ ยวข้ อ ง ซึ่ งได้ รับ ความเห็ นชอบจากสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศของ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมในอนาคต
ทั้งนี้ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้แหล่งข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศของ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ณ วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
เป็นหลัก อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธก
ี าร กำหนด/คำนวณมูลค่ายุติธรรม
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ของตราสาร/หลัก ทรัพย์ หรือทรัพ ย์สิ นต่ างประเทศในภายหลั งได้ต ามที่ บริษัท จัด การเห็ นสมควร เช่ น
เพือ
่ ให้สอดคล้อง/รองรับระบบการดำเนินงานของบริษัทจัดการในอนาคต เป็นต้น รวมถึงในกรณีหากเกิด
เหตุ ก ารณ์ เช่ น เหตุ ก ารณ์ ไ ม่ ป กติ ท างการเมื อ งหรื อ สภาวะตลาดและเศรษฐกิ จ มี ค วามผั น ผวน หรื อ
เหตุ ก ารณ์ อื่ น ใดอั น เป็ น เหตุ ใ ห้ ไ ม่ ส ามารถใช้ แ หล่ งข้ อ มู ล ดั งกล่ า วได้ เป็ น ต้ น โดยการเปลี่ ย นแปลง
ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรื อ ประกาศของสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปั จ จุ บั น รวมถึ งที่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลง แก้ ไ ข
เพิ่มเติมในอนาคต กล่าวคือบริษัทจัดการอาจเปลีย
่ นแปลงแหล่งที่มาของการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับราคา และ/
หรืออัตราผลตอบแทนของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ รวมถึงอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตรา
ต่างประเทศที่ใช้อ้างอิง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิง
ได้ อาทิ Reuters หรือ APEX เป็นต้น
ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุนได้ที่
www.scbam.com
2. เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนในกองทุ นหลักที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งเวลาช้ากว่า
ประเทศไทยประมาณ 6 ชั่วโมง แต่เนื่องจากกองทุนซื้อขายผ่านระบบ MFEX บริษัทจัดการจึงได้รับมูลค่า
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุ นทุกสิ้นวันทำการ ภายใน 2 วันทำการเว้นแต่วัน
ทำการนั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุน หรือวันตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิม
่ เติมในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ
(2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทำการ ทั้งนี้ ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ใน
การคำนวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี้
(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนเพือ
่ การจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป
(ข) วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป
ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่ไม่เปิดให้ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนีเ้ พิม
่ เติมด้วย
1. วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทำการซือ
้ ขายหน่วยลงทุน เว้น
แต่กรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน
2. วันทำการสุดท้ ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่
กองทุนรวมกำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน
3. วันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมี
นัยสำคัญ โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่ วยลงทุ นและราคารับ ซื้ อ คืนหน่ วยลงทุ นของวันทำการซื้ อ ขายหน่ วยลงทุ น
ล่าสุด โดยประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป
3. การประกาศราคามูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(3.1) การใช้ ตั วเลขทศนิ ยมของมูล ค่ า ทรัพ ย์ สิ นสุ ท ธิ มู ล ค่ าหน่ วยลงทุ น ราคาขายและราคารับ ซื้ อ คื น
หน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(ก) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
(ข) คำนวณมูลค่าหน่ วยลงทุ นเป็นตัวเลขโดยมีท ศนิ ยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้ วิธีก ารปั ดเศษทศนิยมตาม
หลั ก สากล สำหรับ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น เพื่ อ ใช้ ใ นการคำนวณราคาขายหน่ ว ยลงทุ น จะปั ด เศษทศนิ ย ม
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ตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่ าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยม
ตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
(ค) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุ นตามที่คำนวณได้ใน (3.1)(ข) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดย
ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้ อคื นหน่วยลงทุนตามที่ ค ำนวณได้ ใน
(3.1)(ข)
(ง) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล แต่ใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้า
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
(3.2) บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทาง
ที่ เข้ า ถึ งได้ ง่า ยและทั่ ว ถึ ง และภายในเวลาที่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล ในการ
ตัดสินใจลงทุนได้
บริ ษั ท จั ด การอาจปฏิ บั ติ แ ตกต่ า งจากหลั ก เกณฑ์ ข้ า งต้ น ได้ ใ นกรณี ที่ มี เ หตุ จ ำเป็ น และสมควรที่ อ ยู่
นอกเหนือการควบคุม โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่
กองทุ นลงทุ น หรื อ ไม่ส ามารถคำนวณหรื อ ประกาศมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิ นสุ ท ธิ มู ล ค่ าหน่ วยลงทุ น ราคาขาย
หน่ ว ยลงทุ น และราคารั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ได้ เมื่ อ บริ ษั ท จั ด การได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์แล้ว โดยจะดำเนินการดังนี้
(ก) ประกาศสาเหตุและแนวทางปฏิบัติของบริษัทจัดการเมือ
่ สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึงภายในเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(ข) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หน่ วยลงทุ นโดยพลั น ภายหลั งจากที่ เหตุ จำเป็ นและสมควรที่ อ ยู่ นอกเหนื อ การควบคุ ม สิ้ นสุ ด ลง และ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่ มิใช่ราย
ย่ อ ย กองทุ น รวมเพื่ อ ผู้ ลงทุ นประเภท สถาบั น และกองทุ น ส่ ว นบุ ค คล ตลอดจนประกาศ ค ำสั่ ง
หนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว
บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบต
ั ิตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เมือ
่ มีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(1) เมือ
่ บริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซือ
้ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมือ
่ มีเหตุที่บริษท
ั จัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฎเหตุดังกล่าว
ประกาศราคาขายหน่ วยลงทุ นและ/หรือ ราคารับ ซื้ อ คื น หน่ วยลงทุ นของวั นทำการซื้ อ ขายหน่ วยลงทุ น
ล่าสุดภายใน 3 วันทำการ
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริษั ท จัด การจะประกาศมูล ค่ า ทรัพ ย์สิ น สุ ท ธิ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น และราคาหน่ วยลงทุ น ให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ย
ลงทุนทราบผ่าน Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม เช่น NAV
Center: www.thaimutualfund.com หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น
อนึ่ง หากมีเหตุทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศผ่าน Website ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการ
อาจพิจารณาประกาศผ่านช่องทางอื่นแทน เช่น NAV Center หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่น
ใดที่เหมาะสม เป็นต้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอืน
่ แทนการประกาศผ่าน Website ของ
บริษัทจัดการ เช่น NAV Center หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมโดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
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ส่วนที่ 1 การดำเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคา
หน่วยของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง
ข้อ กรณีที่มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถก
ู ต้อง
1.

< 1 สตางค์
หรือ < 0.5 %
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที่
ถูกต้อง

การดำเนินการของบริษัทจัดการ

ระยะเวลา

1.1 จัดทำและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง ภายใน 7 วันทำ
ความไม่ถก
ู ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญดังนี้ การนับแต่วันที่
พบว่ามูลค่า/ราคา
1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง
หน่วยไม่ถูกต้อง
1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง
1.1.3 สาเหตุที่ทำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถก
ู ต้อง
1.1.4 มาตรการป้องกันเพือ
่ มิให้มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีทค
ี่ วามไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
1.2 ในกรณีที่สาเหตุทท
ี่ ำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนือ
่ งถึงการคำนวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั้งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

2.

≥ 1 สตางค์
และ ≥ 0.5 %
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที่
ถูกต้อง

ตั้งแต่วันที่พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทว
ั่ ไป
2.1.1 คำนวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังตั้งแต่วันที่
พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถก
ู ต้องจนถึงวันที่มล
ู ค่า/ราคา
หน่วยถูกต้อง
2.1.2 ดำเนินการดังนี้ เฉพาะวันที่มูลค่า/ราคาหน่วย
เข้าเงือ
่ นไข ตาม 2.
2.1.2.1 จัดทำรายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลัง1

ภายในวันทำการ
ถัดจากวันที่พบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วย
(ก) รายงานต้องมีสาระสำคัญตามทีก
่ ำหนดไว้ใน 1.1 โดย
ไม่ถูกต้อง
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดำเนินการของ
บริษัทจัดการเมือ
่ พบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตาม 1.1.4
(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่สง่
รายงานให้ผด
ู้ ูแลผลประโยชน์

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

2.1.2.32 ดำเนินการโดยวิธก
ี ารใด ๆ เพือ
่ ให้ผู้ลงทุน
สามารถรับทราบชื่อกองทุนที่มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยและวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายในวันทำการ
ถัดจากวันที่
คำนวณมูลค่า/
ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิน
้
ภายในวันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม
2.1.2.1
ภายใน 3 วันทำ
การนับแต่วันที่
ผู้ดูแล
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ข้อ กรณีที่มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถก
ู ต้อง

การดำเนินการของบริษัทจัดการ

ระยะเวลา
ผลประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิม
่ เติมเฉพาะกองทุนเปิด โดย
ดำเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวันทีเ่ ข้าเงือ
่ นไข
ตาม 2.
2.2.1 จัดทำรายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงาน
การแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ในส่วน
ของการดำเนินการของบริษท
ั จัดการเมือ
่ พบว่าราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง
2.2.2 ชดเชยราคาตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2 ให้
แล้วเสร็จ
2.2.3 ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพือ
่ ให้ผซ
ู้ อ
ื้ หรือ
ผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

2.2.4 จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
ให้บริษัทจัดการส่งสำเนาเอกสารที่ผด
ู้ ูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสำเนารายงานดังกล่าว
แทน

ตาม 2.1.2.1

ภายใน 5 วันทำ
การนับแต่วันที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงาน
การแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังและ
รายงานการชดเชย
ราคา
ภายใน 7 วันทำ
การนับแต่วันที่
ผู้ดูแล
ผลประโยชน์
รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม
2.1.2.1

ให้ บริษัทจัดการจัดให้ มีสำเนารายงานไว้ ณ ที่ ทำการของบริษัท จัดการ เพื่อ ให้ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เข้าตรวจ
1

2

ไม่ใช้กับกองทุนปิดที่มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วย
ตามระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที่ 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที่ 1 ให้ บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. ราคาหน่วยทีไ
่ ม่ถก
ู ต้อง < ราคาหน่วยทีถ
่ ก
ู ต้อง
1.1 กรณีขาย

1.1.1 กรณีที่ผซ
ู้ ื้อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ซื้อหน่วยเป็นจำนวน
ซึง่ มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถก
ู ต้อง
1.1.2 กรณีที่ผู้ซื้อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จา่ ยเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่
1.1.3 กรณีที่ผู้ซื้อมีหน่วยเหลืออยู่นอ
้ ยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด3 ให้ดำเนินการ
ดังนี้
1.1.3.1 ดำเนินการตาม 1.1.2 หรือ
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1.1.3.2 ลดจำนวนหน่วยทีเ่ หลืออยูน
่ น
ั้ และจ่ายเงินของบริษัทจัดการ ให้
กองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่
1.2 กรณีรับซือ
้ คืน

1.2.1 กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิม
่ จำนวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจำนวนซึง่ มีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยทีถ
่ ูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้
ผูข
้ ายคืน
1.2.2 กรณีที่ผู้ขายคืนไม่มห
ี น่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุน
เปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผข
ู้ ายคืน

2. ราคาหน่วยที่ไม่ถก
ู ต้อง > ราคาหน่วยทีถ
่ ก
ู ต้อง
2.1 กรณีขาย

2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ซื้อเป็นจำนวนซึ่งมีมล
ู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถก
ู ต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซอ
ื้

2.2 กรณีรับซือ
้ คืน

2.2.1 กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยที่
ถูกต้อง
2.2.2 กรณีที่ผู้ขายคืนไม่มห
ี น่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้กองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่
2.2.3 กรณีที่ผข
ู้ ายคืนมีหน่วยเหลืออยู่นอ
้ ยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด3 ให้
ดำเนินการดังนี้
2.2.3.1 ดำเนินการตาม 2.2.2 หรือ
2.2.3.2 ลดจำนวนหน่วยทีเ่ หลืออยู่นน
ั้ และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่
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ไม่ใช้กับกรณีที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รบ
ั รองว่า
มีสาเหตุดังกล่าว
หมายเหตุ 1. ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100
บาท บริ ษั ท จั ด การอาจนำเงิ น ชดเชยราคาไปรวมจ่ า ยในโอกาสแรกที่ มี ก ารจ่ า ยเงิ น ให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ย แต่ ถ้ า บุ ค คล
ดังกล่ าวไม่ มี ส ถานะเป็น ผู้ ถื อหน่ วยแล้ ว ให้ บ ริษั ท จั ดการชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็จ ภายใน 5 วั นทำการนั บ แต่วั นที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่ อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื้อหน่วยตาม 2.1
บริษท
ั จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชือ
่ ผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
17.5. ที่ปรึกษา :
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17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :
17.6. ผู้สอบบัญชี :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผูถ
้ ือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
19. การขอมติ ของผู้ ถือหน่ วยลงทุ น และวิธี การแก้ไขโครงการจั ดการกองทุ นรวม หรือแก้ไ ข
วิธีการจัดการ :
เป็นไปตามประกาศ
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุ น ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไป
ตามข้ อกำหนดในข้ อ ผูก พันระหว่างผู้ถื อหน่ วยลงทุ นกั บ บริษั ท จัด การกองทุ นรวม ทั้ งนี้ การขอมติ เพื่ อ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา
129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกำหนดอื่น ๆ :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
21. การดำเนินการกรณีบริษท
ั จัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามทีป
่ ระกาศกำหนด :
เป็นไปตามประกาศ
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
เป็นไปตามประกาศ
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ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
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เพื่อการเลี้ยงชีพ
กับ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
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1. บริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่อยู่ : ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501
ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 7th – 8th Floor, SCB Park Plaza 1
18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 0-2949-1500 Fax. 0-2949-1501
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) การบริหารกองทุนรวม
(ก) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุ น
รวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
ประชาชนครั้งแรก
(ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจั ดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด
(ค) นำเงินของกองทุ นรวมไปลงทุ นในหลั ก ทรัพ ย์ห รื อ ทรัพ ย์สิ นต่ าง ๆ และซื้ อ ขาย จำหน่ า ย สั่ งโอน
เปลี่ ยนแปลง เพิ่ม เติ มหลั ก ทรั พย์ ห รือ ทรัพ ย์ สิ นที่ ล งทุ นไว้ ต ามที่ บ ริ ษั ท จั ด การเห็ นสมควร โดยลงทุ น
ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ง) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิ จการที่กองทุนรวมถือหุ้นอยู่เท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(จ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนของกองทุนรวม ตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด
(ฉ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับ ซื้อคืนในวัน
ทำการถัด จากวั นที่ ซื้อ ขายหน่ วยลงทุ นจำนวนนั้ น หรือวั นที่ ค ำนวนราคาขายหรือ ราคารับ ซื้ อ คื น หน่ ว ย
ลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี
(ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมตามหัวข้อ “การขอ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุน” และ "วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือ แก้ไขวิธีการจัดการ"
(ฌ) ดำเนิ นการฟ้ อ งร้ อ งคดี ใ นนามของบริษั ท จั ด การเพื่ อ รัก ษาสิ ท ธิ และผลประโยชน์ ต่ า ง ๆ ของผู้ ถื อ
หน่วยลงทุน ในกรณีที่มีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน
รวม
(2) การรับ และการจ่ายเงินของกองทุนรวม
(ก) จัด ให้ มีก ารรับ และจ่ายค่าธรรมเนี ยม ค่ าใช้ จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่ นใดจากและให้ แก่ผู้ ถือ หน่ว ย
ลงทุน และกองทุนรวม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้
ชวนส่วนโครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม"
(ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวน
ส่วนโครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน
รวม"
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(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม
(ก)จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรื่อง "คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุ นรวม และแต่ งตั้ งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อ นไขในการเปลี่ ยนตั วผู้ ดูแลผลประโยชน์ ที่
กำหนดไว้ในข้อ 2
(ข) แต่ งตั้ งผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รับ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ภายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ เงื่อ นไข และ วิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(ค) จั ด ให้ มี ผู้ ส อบบั ญ ชี ท รั พ ย์สิ น ของกองทุ นรวมที่ ไ ด้ รับ ความเห็ น ชอบจากสำนั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
(ง) จัดให้ มีผู้ชำระบั ญชี กองทุนรวมเมื่อยุติห รือเลิกกองทุ นรวม ทั้ งนี้ โดยความเห็นชอบของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(จ) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลขึ้นทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ที่
ปรึกษากฎหมาย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(ฉ) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
(ช) แต่งตั้งทนายความ เพื่อติดตาม ทวงถาม และดำเนินคดี รวมทั้งดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหนี้
หรือเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์อื่นใดของกองทุนรวม
(4) การดำเนินการอื่น ๆ
(ก) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) จั ด ให้ มี แ ละเก็ บ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(ค) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(ง) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการนั้น
(จ) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุก
สิ้นวันทำการนั้น
(ฉ) จัดทำรายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพ ย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด ในกรณีที่มิได้เกิด
จากการลงทุน หรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกำหนด
(ช) จัด ทำรายงานทุ ก รอบปี บัญ ชี เพื่อแสดงข้ อมู ล เกี่ ยวกั บกองทุ นรวมของรอบปี บั ญ ชี และส่ งรายงาน
ดั งกล่ า วให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มี ชื่ อ อยู่ ใ นทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และสำนั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือ นนั บ แต่ วันสิ้ นปี บัญ ชี โดยรายงานดังกล่าวต้อ งแสดงข้ อมู ลตามที่ ค ณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และการส่งรายงานให้ แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะส่งผ่า น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 22.1.1
ก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีจัดทำรายงานตาม (ฐ) ตามปี
ปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี ขยายเป็นภายใน
4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
(ซ) จัดทำหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล กองทุ นรวมที่ผู้ลงทุ นควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีบัญชีและส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่
วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชีนั้น ยกเว้นกองทุนรวมเปิดที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวและรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้า ซึ่งระบุเวลาไว้แน่นอน (Auto Redemption) ไม่ต้องจัดทำหนังสือชี้
ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี
(ฌ) ปฏิบัติ การอื่ น ๆ เพื่อให้ ถึงซึ่ งวัตถุ ประสงค์ ของกองทุ นรวม และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ ของผู้ถื อ
หน่วยลงทุน
(ญ) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 22 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
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(ฎ) จัดทำรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนั บแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว
โดยรายงานดังกล่าวจะแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และการส่งรายงานให้แก่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัท จัดการจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 22.1.1 ก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่ง
รายงานดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีจัดทำและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะยกเว้น
ไม่จด
ั ทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับปีบัญชีนั้น
(ฏ) จัดส่ งและดำเนินการให้ผู้สนับ สนุ นการขายหรือ รั บ ซื้อ คืนหน่ วยลงทุ นจัดส่ งหนั งสือชี้ ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้
ชวนส่ ว นข้ อ มูล โครงการไว้ ณ ที่ ท ำการทุ ก แห่ งของบริษั ท จั ด การ และ ณ สถานที่ ติ ด ต่ อ ทุ ก แห่ งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) จัดทำและส่งข้ อมูลการจัดการกองทุ น รวมให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(ฑ) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมี
นั ย สำคั ญ ต่ อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น หรื อ ต่ อ การตั ดสิ น ใจในการลงทุ น หรื อ ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(ฒ) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 22
(ณ) ดำเนิ น การติ ด ตามทวงถาม ดำเนิ น คดี ห รือ ดำเนิ น การใด ๆ เพื่ อ การรั บ ชำระหนี้ ห รือ ปกป้ อ งสิ ท ธิ
ประโยชน์อื่น ๆ ของกองทุนรวม
(ด) ปฏิบัติหน้ าที่ และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามพระราชบัญ ญั ติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ก ำหนดให้ เป็ นหน้ า ที่ ข องบริษั ท
จัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมมี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ผู ก พั น โครงการจั ด การกองทุ น รวม กฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่ งกฎหมาย
ดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอ
้ กำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์
ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อ คำสั่ งดั งกล่ า ว หากบริ ษั ท จั ด การกองทุ น ได้ ด ำเนิ น การให้ เป็ น ไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือ
โครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงือ
่ นไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
โดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวม
ต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการ
ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-470-3207
หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
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สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในหัวข้อหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้ บ ริษัท จัด การปฏิบั ติ ห น้าที่ และความรับ ผิ ดชอบ ให้ เป็ นไปตามโครงการจัด การกองทุ นรวม
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั กทรัพย์และตลาดหลั ก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้เป็นหน้าทีข
่ องบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมี
แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
(2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ทรัพย์สินของลูกค้ารายอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุนและข้ อกำหนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกว่า
ผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อย
หรือจนกว่าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง
(3) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติหลั กทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และพระราชบัญ ญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำ
การตามมาตรา 130 จนก่ อให้ เกิด ความเสีย หายแก่ก องทุ นรวม ผู้ ดู แลผลประโยชน์ของกองทุ นรวมจะ
รายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
(4) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่างๆ
ที่กองทุนรวมได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายหรือได้รับฝากไว้ตาม
ข้อ (2) ให้เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม
หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือส่งมอบเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ว่าไม่เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือ
ปลอม ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดำเนินการแจ้งเหตุดังกล่าวแก่บริษัทจัดการทันที
(5) เปลี่ยนแปลง จำหน่ายและโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคำสั่งของบริษัท
จัดการ เมื่อเห็นว่าการนั้นถูกต้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(6) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้น
กระทำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามมาตรา 125
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรัพย์และตลาดหลั ก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ทั้ งนี้ ภายใน 5 วันนั บ แต่วันที่ ผู้ ดู แล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(7) จัดทำรายงานถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทำบัญชีแสดงการรับ
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ฝากไว้
(8) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่ ว ยลงทุ น และราคารับ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ที่ บ ริ ษั ท จั ด การได้ ค ำนวณตามหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด
(9) พิจารณาเกี่ยวกับการที่จะให้ความเห็นชอบในการดำเนินการของบริษัทจัดการตามที่กฎหมายว่าด้วย
หลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ก ำหนด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น
(ก) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัท จัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคื นหน่วยลงทุน ให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่
สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) การให้ความเห็ นชอบในกรณี ที่บ ริษัท จัด การไม่ขายหรือไม่รับซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้ อหรือ
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุ นที่ ได้รับไว้แล้ว หรือ หยุด รับคำสั่งซื้ อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อมีเหตุ
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จำเป็น ทำให้ไม่สามารถ จำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล
หรือไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรื อมีเหตุจำเป็น
อื่นใดเพือ
่ คุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
การดำเนินการให้ความเห็นชอบดังกล่าวข้างต้นผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องดำเนินการจัดทำการให้ความ
เห็ นชอบเป็ น หนั งสื อ และส่ งให้ แ ก่ บ ริ ษั ท จั ด การเพื่ อ ใช้ เป็ น หลั ก ฐานโดยทั นที และแจ้ งให้ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทั นที ทุกครั้ งที่เกิดกรณีตาม (ก) โดยจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่ าวเป็น
หนังสือ พร้อมทั้ งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให้ความเห็ นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(10) แจ้งให้ บ ริษั ท จัด การทราบในกรณี ที่ บ ริษัท จัด การมิได้ ป ฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่าด้ วยหลั ก ทรัพ ย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยกฎหมายดังกล่าว
(11) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัท จัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งปวง หรือเมื่อได้รับ
คำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้อ งร้องบังคับคดีเพื่ อประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
(12) จัดทำความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดส่งให้บริษัทจัดการเพื่อใช้
ประกอบการจัดทำรายงานกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปี
ปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวัน สิ้นรอบปีบัญ ชี และวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี
บัญชีหรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี
(13) โอนเงินให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของผู้ชำระบัญชีเพื่อเฉลี่ยจ่ายคืนค่าหน่วยลงทุนให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่คงเหลืออยู่หลังจากที่ผู้ชำระบัญชีชำระบัญชีโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(14) ในกรณี ที่ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ห มดหน้ า ที่ ล งตามเงื่อ นไขการเปลี่ ย นผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์จะต้องทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของกองทุน
รวม ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมด
ของกองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิ้น สมบูรณ์ และ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ดำเนินการต่อได้ทันที
(15) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนที่ผู้ชำระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงต้องรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่า
จะจดทะเบียนเลิก กองทุนรวม
(16) ดำเนิ นการอื่ น ๆ ตามที่ กำหนดไว้ในสั ญ ญาแต่งตั้งผู้ ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนหน้าที่ และความ
รั บ ผิ ด ชอบของผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้ งที่ มี ใ นปั จ จุ บั น และที่ มี แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติมในอนาคต
(17) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องจัดให้มีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ที่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่น เพื่อทำหน้าที่เก็บรักษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม
ในกรณี ที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ ปฏิบั ติตามสัญ ญาข้อหนึ่งข้ อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิ ด
ความเสียหายแก่กองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
กองทุนรวม และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสิ้นเชิงภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความผิด
ของผูด
้ ูแล
คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ล่วงรู้มาเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะ
เป็นการเปิดเผยโดยอำนาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน
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ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ เกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ ออย่าง
ร้ายแรง หรือการไม่กระทำการตามหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง
บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ทำงานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ มี อ ำนาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ก ำหนดไว้ ใ นสั ญ ญ าแต่ ง ตั้ ง ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ของกองทุ นรวมและตามพระราชบัญ ญั ติห ลั กทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ ง
รวมถึงหน้าที่ ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถื อหน่วยลงทุ น และเมื่ อมี การเปลี่ยนแปลงผู้ ดู แลผลประโยชน์
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีห น้าที่ ดำเนินการตามที่จำเป็ นเพื่ อให้ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไปได้ ซึ่ งการดำเนิ นการดั งกล่ า วรวมถึ งการลงลายมื อ ชื่ อ ในหนั งสื อ เพื่ อ รับ รองความ
ถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว นของสิ่ ง ที่ ส่ ง มอบให้ ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ร ายใหม่ ห ากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์
ในกรณี ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ท รั พ ย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้ อ งร้ อ งบั ง คั บ คดี กั บ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอั นเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูด
้ ูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็น
การเรียกค่า ตอบแทนในการทำหน้าที่ เป็นผู้ ดูแ ลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดำเนินการในลั กษณะที่ เป็ น
ธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ได้
ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการ
ขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิด
กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิ ก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
(2) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
อาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงเงื่ อ นไขในโครงการจั ด การกองทุ นรวม หรือ มี ก ารแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
กฎหมายว่าด้ วยหลั กทรัพย์และตลาดหลั กทรัพ ย์ รวมทั้ งกฎกระทรวงและประกาศที่ อ อกตามกฎหมาย
ดังกล่าว หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณี
อื่นใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่ประสงค์จะรับ
หน้ า ที่ ดั ง กล่ า ว ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ มี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญาได้ โดยบอกกล่ า วให้ บ ริ ษั ท จั ด การทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผด
ู้ ูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่า ด้ ว ยเรื่ อ งคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ดู แลผลประโยชน์ ของกองทุ นรวม ซึ่ งออกตามความในมาตรา 121 แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 บริ ษั ท จั ด การจะดำเนิ น การให้ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจาก
การตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็น
อย่างอื่น บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำ
การ นับแต่วันที่ได้ แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
กำหนด บริษั ท จัด การจะขออนุ ญ าตเปลี่ ยนตั ว ผู้ ดู แลผลประโยชน์ ต่ อ สำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไขเมื่อได้รั บอนุญาตแล้วบริษัทจั ดการจะแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลัน
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(5) ในกรณี ที่มีมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจำนวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ จำหน่ า ยได้ แล้ วทั้ งหมดของโครงการจั ด การกองทุ นรวม เรียกร้อ งให้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณี ผู้ดู แลผลประโยชน์ ก ระทำการอั นเป็ นการขั ด แย้งกั บ ประโยชน์ ข องกองทุ น รวมหรื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ย
ลงทุ น ที่ ไ ม่ เ ข้ า ข้ อ ยกเว้ น ให้ ก ระทำได้ หากเป็ น กรณี ที่ มี นั ย สำคั ญ และไม่ ส ามารถแก้ ไขให้ ห มดไป
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมที่
(1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-470-3207
(2) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9999
(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย
273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2283-5353
และ/หรือที่ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรื อ ศู น ย์ รั บ ฝากต่ า งประเทศ หรื อ ผู้ รับ ฝากทรั พ ย์ สิ น ที่ ดู แ ลผลประโยชน์ แ ต่ งตั้ งเพื่ อ เก็ บ รั ก ษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศ
3. ผู้สอบบัญชี :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจำรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไป
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 2
ชั้น 15 ฝั่งปีกเหนือ (North Wing) อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2128-2332-7 โทรสาร 0-2128-4625
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
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5. ผู้จัดจำหน่าย :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ไม่มี
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2544-3874-76 และสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ
บริษั ท จัด การอาจแต่ งตั้ งผู้ สนั บ สนุ นการขายหรือ รับ ซื้ อ คื นหน่ว ยลงทุ นเพิ่ ม เติ ม หรือ ยกเลิ ก การแต่ งตั้ ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลัง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รับ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ดั งกล่ า วอาจเป็ น บุ ค คล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลทีส
่ ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุ นของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับ
การแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการปฏิบัตห
ิ น้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่กำหนด
ไว้ในสัญญาแต่งตั้งผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่าย หรือจัดให้มีสถานที่สำหรับจัดวาง หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ใบคำขอใช้บริการกองทุน
ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบสั่งขายหน่วยลงทุน คู่มือผู้ลงทุน เอกสารเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของกองทุน
รวม หรือเอกสารอื่นใดของกองทุนรวมตามที่ก ฎหมายหรือ ก.ล.ต. กำหนด ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ใน
การส่งเสริมการขาย
(2) รับใบคำขอใช้บริการกองทุน ใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งขายหน่วยลงทุน และรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนจาก
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม ตลอดจนการจัดทำข้อมูลการสั่งซื้อ หรือการสั่งขายคืน หรือการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน เพื่อนำส่งให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซือ
้ คืนหน่วยลงทุนจะต้องบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบต่าง ๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด
(3) คื นเงิน ค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ นให้ แก่ ผู้สั่ ง ซื้ อ หน่ วยลงทุ น ที่ ไม่ ไ ด้ รับ การจั ด สรรตามเงื่ อ นไขที่ ระบุ ไว้ ใ น
โครงการจัดการกองทุนรวม
(4) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(5) ชี้ แ จงและเปิ ด เผยข้ อ มู ล ให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น หรื อ ผู้ ที่ ส นใจจะลงทุ น ทราบ ในกรณี ที่ มี ก ารแก้ ไ ข
เพิม
่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม
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(6) ปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลั กเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการโฆษณากิจการของ
บริ ษั ท หลั ก ทรัพ ย์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การขายและให้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ การจั ด การกองทุ น รวม และการจั ด การ
กองทุนส่วนบุคคล และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกั บการโฆษณา หรือการขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(7) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ
สิท ธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น
7. ผู้ดแ
ู ลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ ดูแล
สภาพคล่อง) : ไม่มี
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
9. ที่ปรึกษา : ไม่มี
9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ไม่มี
หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :
9.2. ที่ปรึกษากองทุน :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ไม่มี
หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี
11. ผูร
้ บ
ั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :
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12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 7 "การ
รับ ซื้ อ คื นหน่ ว ยลงทุ น" ทั้ งนี้ สิ ท ธิ ของผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น จะเกิ ด ขึ้ นต่ อ เมื่ อ นายทะเบี ยนหน่ ว ยลงทุ นได้
บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั้งนี้ การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้
ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร
13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ไม่ ส ามารถนำไป จำหน่ า ย โอน จำนำ หรือ นำไปเป็ น
หลักประกันได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :
หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ไม่ ส ามารถนำไป จำหน่ า ย โอน จำนำ หรือ นำไปเป็ น
หลักประกันได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :
ผู้ถื อ หน่ วยลงทุ นมีสิ ท ธิล งมติ เพื่ อ ให้ บ ริษัท จัด การทำการแก้ ไขโครงการจัด การกองทุ นรวมหรือ แก้ ไ ข
วิ ธี ก ารจั ด การได้ ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จั ด การจะกระทำการตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารตามที่ ระบุ ไ ว้ ใ นข้ อ 19
"วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"
13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการ
ชำระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :
1.สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ ภาษี ข องผู้ ล งทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ จะเป็ น ไปตามกฎกระทรวง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี้ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียด
ได้จากคู่มือภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรั ษฎากร
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
(2) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงิ นได้ (ฉบับที่ 90) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544
(3) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 91) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข สำหรับกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จาก
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2544
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(4) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 93) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2544
2.สิทธิในการโอนการลงทุนในหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองอื่น
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองหนึ่งทั้งหมด
หรือบางส่วนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น โดยต้องโอนไปยังกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง หรือ
หลายกองทุนรวม ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนได้รับ
คำสั่งโอนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องกันได้ ทั้งนี้ การโอน
การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะต้องจัดทำเอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
13.8. อื่น ๆ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่า
ในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่ งลงนาม
โดยผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่
เกินไปกว่าส่วนของทุ นของกองทุนรวมที่ ตนถือ ทั้ งนี้ ในกรณี ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิ ท ธิใน
การได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนด
ของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ใบหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- อื่นๆ
14.2. เงือ
่ นไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
ราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้
14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชือ
่ ผู้สงั่ ซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนั งสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุ ก
ครั้งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการ
ทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำ
การนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีที่ เป็นการสั่งซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือ
ภายใน 7 วันทำการนั บ แต่ วัน คำนวณมูล ค่ าทรัพ ย์สิ น มู ล ค่ าหน่ วยลงทุ น ราคาขายและราคารั บ ซื้ อ คื น
หน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้ งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
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ลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่
ไม่ระบุ ที่อ ยู่ไปรษณี ย์อิ เล็ก ทรอนิ กส์ (E-Mail Address) ตามที่ อยู่ที่ ระบุไว้ในใบคำขอใช้บ ริก ารกองทุ น
หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมตามวิธีการที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
(4) บริษัท จัด การจะถื อเอายอดคงเหลื อ ของหน่ วยลงทุ นที่ ป รากฏในทะเบี ยนผู้ ถื อหน่ว ยลงทุ นและใน
หนั ง สื อ รั บ รองสิ ท ธิ ในหน่ ว ยลงทุ น ที่ ส่ งให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นฉบั บ ล่ า สุ ด เป็ นรายการที่ เป็ น ปั จ จุ บั น และ
ถูกต้อง
14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชือ
่ ผู้สงั่ ซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) บริ ษั ท จั ด การหรื อ นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น หรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น
(ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จำกัด (มหาชน)) จะออกสมุด บัญ ชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุ นให้แก่ผู้สั่งซื้อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ดำเนินการ
จัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(3) บริ ษั ท จั ด การหรื อ นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น หรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น
(ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะดำเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่ วยลงทุ นภายในวันที่ บ ริษั ท จัด การหรือ ผู้ ส นั บ สนุ นการขายหรือ รับ ซื้ อ คื นหน่ วยลงทุ นได้ ท ำรายการ
สั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน หรือภายในวันทำการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนด้ วยตนเอง ณ ที่ ท ำการของผู้สนั บสนุนการขายหรือรับซื้อ คืนหน่ วยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิ ชย์
จำกัด (มหาชน)) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชีหรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้
(4) ในกรณีที่ผถ
ู้ ือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
มีหน้าที่ในการนำสมุ ดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันเสมอ ได้ ณ ที่ทำ
การของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) หรือ ณ ที่
ทำการที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการ
ซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่มีการปรับรายการให้เป็นปัจจุบันครั้งล่าสุด เป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง
(6) ผู้สั่ งซื้ อ หรือ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นที่ ร้อ งขอออกสมุ ด บั ญ ชี แสดงสิ ท ธิ ในหน่ วยลงทุ นจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
ข้ อ กำหนดและเงื่อ นไขต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ สมุ ด บั ญ ชี แสดงสิ ท ธิ ในหน่ วยลงทุ น ตามที่ บ ริษั ท จั ด การ
กำหนด
ทั้งนี้ บริษัท จัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุ คคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้ อคื น
หน่วยลงทุนรายอื่น สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัท
จัดการจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันทำการ โดยไม่ถือว่าเป็น
การดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
14.2.3 ใบหน่วยลงทุน
บริษัท จัด การหรือนายทะเบี ยนหน่วยลงทุ นจะดำเนิ นการออกใบหน่วยลงทุ น (Scrip) ให้ กับ ผู้ถือ หน่ วย
ลงทุ น เฉพาะในกรณี ที่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นร้ อ งขอให้ บ ริษั ท จั ด การออกใบหน่ ว ยลงทุ น เพื่ อ นำไปใช้ เ ป็ น
หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหน่ วยลงทุนทุก
กรณีจะกระทำเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(2) ยื่นใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทุน
(3) นายทะเบี ยนหน่ วยลงทุ นโดยได้ รับ มอบหมายจากบริษั ท จั ด การจะดำเนิ นการออกใบหน่ ว ยลงทุ น
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุ นกรอกในใบคำขอ สำหรับกรณีที่ ผู้ถื อ
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หน่ วยลงทุ นกรอกจำนวนหน่วยลงทุ นในใบคำขอมากกว่า จำนวนหน่ว ยลงทุ นที่ ป รากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วย
ลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนจำนวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(4) ใบหน่ ว ยลงทุ นที่ บ ริษั ท จัด การออกให้ ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น จะมี ข้อ ความตามที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกำหนด ซึ่ งจะระบุ ชื่ อ ผู้ถื อหน่ ว ยลงทุ น โดยในใบหน่ ว ยลงทุ นจะต้ อ งมี ลายมื อ ชื่ อกรรมการผู้มี
อำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสำคัญ หรือ ลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้
เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้
ทำได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุ นที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุ นจำนวนดังกล่าว จะต้องนำใบหน่ว ย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนหน่วยลงทุนนั้ น เข้าระบบไร้
ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูป แบบใดรูปแบบ
หนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันการทำรายการซื้ อหรือขายคื นหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุ นของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุ น เช่ น หนังสือรับรองสิท ธิในหน่ วยลงทุ น และ/
หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากรูปแบบดังกล่าวข้างต้น เช่น เอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนทางอิ เล็กทรอนิกส์ และ/หรือรูป แบบที่ จ ะมี การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่ มเติ มในอนาคต ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติม เป็นต้น และบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเปลีย
่ นแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลา
การส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณี ที่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ นจำเป็ นต้ อ งใช้ ใบหน่ วยลงทุ น บริษัท จัด การกองทุ นรวมต้ อ งจั ด ทำใบหน่ ว ย
ลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
ไม่มี
16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล
ส่วนที่ 1 การดำเนินการเมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่
ลงทุนนั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล
การดำเนินการ
ของบริษัทจัดการ

1. การกำหนดให้
เป็นผู้มีสท
ิ ธิได้รับ
เงินได้สท
ุ ธิจาก

กรณีกองทุนที่บริษัทจัดการได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น
0

กรณี ที่ มี พ ฤติ ก ารณ์ ว่ า ผู้ อ อกตราสาร
หนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชาระหนี้ได้ 1 หรือเมื่อ ปรากฏ
ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ บ ริ ษั ท จั ด การพิ จ ารณา
แล้ ว เห็ นว่ า ต ราสารที่ ล งทุ นโด ยมี
นั ย สำคั ญ ต่ อ NAV ของกองทุ น นั้ น
ป ร ะ ส บ ปั ญ ห า ข า ด ส ภ า พ ค ล่ อ ง
หรือ ไม่ส ามารถจำหน่ายได้ด้ วยราคา
ที่สมเหตุสมผล2

1.1 กำหนดให้ผู้ถอ
ื หน่วยทุกรายที่มช
ี ื่อ
อยู่ในทะเบียนผู้ถอ
ื หน่วย ณ วันที่บริษัท
จัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิ

1.2 อาจกำหนดให้ผู้ถอ
ื หน่วยทุกราย
ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ
้ ือหน่วย ณ
วันที่มีพฤติการณ์ว่าผูอ
้ อกตราสารหนี้
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การดำเนินการ
ของบริษัทจัดการ

1

กรณีกองทุนที่บริษัทจัดการได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น
0

กรณี ที่ มี พ ฤติ ก ารณ์ ว่ า ผู้ อ อกตราสาร
หนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชาระหนี้ได้ 1 หรือเมื่อ ปรากฏ
ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ บ ริ ษั ท จั ด การพิ จ ารณา
แล้ ว เห็ นว่ า ต ราสารที่ ล งทุ นโด ยมี
นั ย สำคั ญ ต่ อ NAV ของกองทุ น นั้ น
ป ร ะ ส บ ปั ญ ห า ข า ด ส ภ า พ ค ล่ อ ง
หรือ ไม่ส ามารถจำหน่ายได้ด้ วยราคา
ที่สมเหตุสมผล2

ทรัพย์สินอื่นที่ได้
จากการรับชำระหนี้

เรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่บริษัทจัดการ
ดำเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว

หรือลูกหนีต
้ ามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชำระหนี้เป็นผู้มส
ี ิทธิได้ก็ได้
หรือเมือ
่ ปรากฏข้อเท็จจริงทีบ
่ ริษัท
จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่
ลงทุนนั้นประสบปัญหาขาด สภาพ
คล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วย
ราคาที่สมเหตุสมผล

2. การแจ้งต่อ
สำนักงาน
คณะกรรมการ
ก.ล.ต.

ข้อมูล: ประเภท จำนวน ชื่อผู้ออกตราสารหนีห
้ รือลูกหนีต
้ ามสิทธิเรียกร้อง เงิน
สำรอง (ถ้ามี) และวันทีบ
่ ริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้อง
เป็น 0 หรือวันที่บริษัทจัดการทราบถึงพฤติการณ์วา่ ผูอ
้ อกตราสารหนีห
้ รือลูกหนี้
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ แล้วแต่กรณี
ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มี
ข้อมูล

จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที่สำนักงาน
ใหญ่ สำนักงานสาขาของบริษัทจัดการ
และสถานที่ตด
ิ ต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
้ คืนทีใ่ ช้ใน
การซื้อขายหน่วยของกองทุน ภายในวัน
ทำการถัดจากวันทีบ
่ ริษัทจัดการแจ้ง
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย

บริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณ NAV ของกองทุน

บริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารนั้นมารวมคำนวณ NAV ของกองทุน ในกรณีที่พิจารณาแล้วมีความเชื่อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าตราสารที่กองทุนลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่ อ ง หรื อ ไม่ ส ามารถจำหน่ า ยได้ ด้ ว ยราคาที่ ส มเหตุ ส มผล และการจำห น่ า ยจะไม่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
2

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้มีการกำหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรั บ
ชำระหนี้ตาม 1. บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทีม
่ ิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนได้ต่อเมื่อมีการ
ดำเนินการดังนี้
(1) ระบุรายละเอียดเกีย
่ วกับการรับชำระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นไว้ในข้อผูกพัน
(2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่
ละครั้ง โดยดำเนินการดังนี้
(2.1) ระบุ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์สิ น ที่ ก องทุ น จะได้ จ ากการรั บ ชำระหนี้ ด้ ว ยทรั พ ย์ สิ น อื่ น
มูล ค่ า ของทรั พ ย์สิ น ประมาณการค่ า ใช้ จ่า ย เช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการได้ ม าซึ่ งทรั พ ย์สิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
บริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้
(2.3) จัดให้มห
ี รือจัดทำเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้น
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(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที่บริษัทจัดการจัดทำ ซึ่งแสดง
ถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้
ส่ ว นที่ 2 การดำเนิ น การเมื่อ บริษั ท จั ด การได้ รับ ทรั พ ย์สิ น มาจากการรั บ ชำระหนี้ ด้ ว ยทรั พ ย์ สิ น อื่ น เพื่ อ
กองทุน
การดำเนินการ

รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15
วันทำการนับแต่วันทีไ
่ ด้รับ
ทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี้
ประเภท จำนวน และชือ
่ ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้อง วันที่บริษัทจัดการได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้
ด้วยทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับ
โดยมีสาระสำคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่า
ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนีด
้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวันทำการ
ถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้แจ้ง
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตาม 1. เป็นระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงาน
สาขาของบริษัทจัดการตลอดจนสถานทีต
่ ิดต่อทุกแห่งของ
ผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือ
้ คืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วย

3. กำหนดราคาทรัพย์สินที่กองทุน
ได้รับมาจากการรับชำระหนีด
้ ้วย
ทรัพย์สินอื่น

เพือ
่ ใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม
หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีส
่ มาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4. คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนที่มีการรับชำระหนี้ดว้ ย
ทรัพย์สินอื่น

4.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 บริษัท
จัดการต้องไม่นำทรัพย์สินทีไ่ ด้จากการรับชำระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่น
และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สน
ิ อื่นที่ได้จากการรับชำระหนีม
้ ารวม
คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดำเนินการตาม 2.1 แล้ว ให้
บริษัทจัดการระบุไว้ในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่า
หน่วยในครั้งถัดจากวันที่ได้รบ
ั ทรัพย์สินนั้นมาว่ากองทุนได้รับชำระ
หนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นซึ่งผูล
้ งทุนสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่
สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการ โดยให้ระบุไว้
ในการประกาศดังกล่าวไม่นอ
้ ยกว่า 3 ครั้งติดต่อกัน

4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 4.1 บริษัทจัดการต้องนำทรัพย์สินที่ได้
จากการรับชำระหนีด
้ ว้ ยทรัพย์สน
ิ อื่นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
5. ดำเนินการกับทรัพย์สินทีไ
่ ด้จาก
การรับชำระหนี้ดว้ ยทรัพย์สน
ิ อื่น

5.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 ให้
บริษัทจัดการ จำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนีด
้ ้วย
ทรัพย์สินอื่นในโอกาสแรกทีส
่ ามารถกระทำได้โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ (เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยที่
มีสท
ิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ตกลง
รับชำระหนีด
้ ้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้
ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนดโดย
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)
5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 5.1 ให้บริษัทจัดการดำเนินการกับ
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นดังกล่าวตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้
5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภททีก
่ องทุนนั้นสามารถลงทุน
ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็น
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การดำเนินการ

รายละเอียด
ทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภททีก
่ องทุนนั้นไม่สามารถ
ลงทุนได้ บริษัทจัดการต้องจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาส
แรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผูถ
้ ือหน่วยเป็น
สำคัญ
5.3 ในระหว่างทีบ
่ ริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สิน
ดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ดังกล่าวก็ได้
5.4 ในกรณีที่มีคา่ ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให้บริษท
ั จัดการ
จ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดทีบ
่ ริษัท
จัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 ให้บริษัท
จัดการจ่ายจากเงินสำรอง รายได้ หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการ
บริหารทรัพย์สินนั้น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภายใน 45
วันนับแต่วันที่มีเงินได้สท
ุ ธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้

6.1 ให้บริษัทจัดการเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินทีไ่ ด้จากการรับ
ชำระหนีด
้ ้วยทรัพย์สินอื่นคืนในแต่ละครั้งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1.
ของส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วันที่มเี งินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้
6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่บริษัท
จัดการได้เฉลี่ยเงินคืน
6.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการ
เฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถ
ู้ ือหน่วย บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถ
ู้ ือหน่วยจะคุม
้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้
หากได้มก
ี ารจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนีด
้ ว้ ย
ทรัพย์สินอื่นจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้นั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จา่ ยใน
การเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่น
ที่ได้จากการรับชำระหนีด
้ ังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนก็ได้ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะดำเนินการดังกล่าวได้
ต่อเมื่อได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว
6.4 สำหรับกองทุนเปิดที่บริษท
ั จัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี้
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่าบริษัทจัดการได้รับ
ชำระหนีต
้ ามตราสารหนีห
้ รือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน ให้
บริษัทจัดการปฏิบัตต
ิ าม 6.1 - 6.3 โดยอนุโลม

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น
17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมมีห น้ า ที่ จัด ให้ มีท ะเบี ยนผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ อ อกตามมาตรา
125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิ
หรือการจำกัดสิ ทธิใด ๆ แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ป รากฏรายชื่อในสมุด ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุ น หากได้
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กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่แล้ว
บริษัท จัดการกองทุ นรวมหรือ นายทะเบี ยนหน่ วยลงทุ นจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำนำ
หน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วย
ลงทุ น จะทำให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นไม่เ ป็ น ผู้ล งทุ นสถาบั น ผู้ ล งทุ นรายใหญ่ หรือ ผู้ มี เงิน ลงทุ นสู ง ตามที่
กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่ วยลงทุ น ในกรณี เป็ นกองทุ นรวมที่ เสนอขายต่ อ ผู้ ล งทุ น สถาบั นหรือ ผู้ ล งทุ นรายใหญ่
พิเศษ และการโอนหน่ว ยลงทุ นจะทำให้ ผู้ ถือ หน่ วยลงทุ นไม่ เป็ นผู้ ลงทุ นสถาบั นหรือผู้ ล งทุ นรายใหญ่
พิเศษ ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ดังนี้
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ใน
กรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุน
ของกองทุน
18. ข้อจำกัดการถือหน่วยและข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุ น รวม บริ ษั ท จัด การกองทุ นรวมจะไม่ นั บ คะแนนเสี ยงส่ ว นที่ เกิ น ดั งกล่ า ว เว้ นแต่ เป็ น กรณี
กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุ นและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว
จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :
การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผูถ
้ ือหน่วยลงทุน
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือ
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้
ถือว่ามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
ต้องได้รับมติพิเศษของผูถ
้ ือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจำนวนหน่ วยลงทุนทั้ งหมดของผู้ ถือ หน่ วยลงทุ นซึ่ งเข้ าร่วมประชุ ม และมี สิท ธิอ อกเสี ยงลงคะแนน
หรื อ ของจำนวนหน่ ว ยลงทุ น ทั้ งหมดของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ซึ่ งส่ งหนั งสื อ แจ้ งมติ แ ละมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน) เว้นแต่ กรณี ที่ ก องทุ นรวมมีการแบ่ งชนิ ด หน่ว ยลงทุ น การขอมติ ผู้ ถือ หน่ วยลงทุ นนอกจาก
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกีย
่ วกับการขอมติผถ
ู้ ือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่
กำหนดไว้ ใ นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรื อ ตามที่ ก ำหนดในประกาศนี้ แ ล้ ว ให้ เ ป็ น ไป ตาม
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่
ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติทม
ี่ ีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติ
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติทม
ี่ ีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
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20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :
การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ มส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ งของข้ อ ผู ก พั น ที่ เป็ น ไปตามวิ ธี ก ารที่ ก ำหนดไว้ ในข้ อ ผู ก พั น และมี
สาระสำคั ญ ที่ เป็ นไปตามและไม่ขัด หรือแย้งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรัพ ย์ และตลาดหลั ก ทรัพ ย์ พ.ศ.
2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไข
เพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติ
พิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกำหนดเกี่ ยวกับการชำระค่ าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพ ย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้ อ กำหนดเกี่ ย วกั บ การประกั น ตามข้ อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกั บ ตลาดทุ น ที่ ทน.
19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาประกันในเรื่องใด ๆ
อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ ผู ก พั น ในลั ก ษณะดั ง ต่ อ ไปนี้ ให้ มี ผ ลผู ก พั น เมื่ อ ได้ รับ ความเห็ น ชอบจากผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติ มข้ อผูกพันให้ มีส าระสำคัญ สอดคล้องกั บโครงการจัดการกองทุ นรวมที่ แก้ไ ข
เพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุ น หรือได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่ม เติ มข้อ ผู กพั นนั้นเหมาะสม มีค วามจำเป็ นหรือ
สมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด
ต้ องกระทำเป็ นหนั งสื อ ลงลายมือ ชื่ อ โดยบุ ค คลผู้ มี อ ำนาจลงนามผู ก พั นบริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมและ
ผู้ดู แลผลประโยชน์ พร้ อ มทั้ งประทั บ ตราบริษั ท (ถ้ า มี ) บริษั ท จั ด การกองทุ น รวมจะจั ด ให้ มี ข้ อ ผู ก พั น
เปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดู
ได้ รวมทั้ งจั ดส่งสรุป การแก้ไขเพิ่มเติมข้ อผูก พันพร้อมทั้ งเหตุ ผลและความจำเป็ นให้ ผู้ถือหน่วยลงทุ น
พร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุน
รวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรื อการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้
ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชัก ช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาท
ระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อ พิพาทเข้าสู่การ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
22. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :
22.1. เงือ
่ นไขในการเลิกกองทุน :
กองทุนจะเลิกเมื่อครบกำหนดอายุ หรือกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี้
22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้
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(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด โดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อย
กว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น
(2) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทำการใด
(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกัน
คิด เป็ นจำนวนเกิ นกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่ วยลงทุ นที่ จำหน่ ายได้ แล้ วทั้ งหมด ทั้ งนี้ ในกรณี ที่ เป็ น
กองทุ น รวมที่ มี ก ำหนดระยะเวลาการรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น เป็ น ช่ ว ง (interval fund) การพิ จ ารณา
ระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น
ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บงั คับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลือ อยู่
เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือทีม
่ ีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น
(4) กรณี ที่ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ซึ่ ง บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมพิ จ ารณาแล้ ว มี ค วามเชื่ อ โดยสุ จ ริ ต และ
สมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ความในวรรคหนึ่ง (3) และ (4) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังนี้
(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน
(ข) กองทุนรวมดัชนี
(ค) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(ง) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(จ) กองทุนรวมฟีดเดอร์
22.1.2 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ งของจำนวน
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ
22.1.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเลิกโครงการ หรือดำเนินการอื่นใด ในกรณีที่มูลค่าหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการลงทุน โดยเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ เพือ
่ ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
22.1.4 สำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิ ก ถอนการอนุ มั ติ ใ ห้ จั ด ตั้ งและจั ด การกองทุ นรวมเพื่ อ
ผู้ลงทุนทั่วไป หากปรากฏว่า
(1) มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ มเติ มโครงการจัด การกองทุ นรวมหรือ ข้ อ ผู ก พั นระหว่ างผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ นกั บ บริษั ท
จัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ
หรือคำสั่งทีอ
่ อกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(2) มีก ารจำหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ นโดยบริ ษั ท จั ด การกองทุ นรวมมิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ห รือ ดู แลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กำหนดในประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน
22.1.5 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มี
เหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุน
ของบุคคลหรือกลุม
่ บุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจ
ของบุ ค คลหรือ กลุ่ มบุค คลใด และสำนั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ดำเนิ นการแจ้งให้ บ ริษัท จั ด การ
กองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มี
การชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์ หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุ น
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รวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ทำการแก้ไข หรือ ดำเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุน รวมไม่สามารถดำเนิ นการตามที่ สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่ งได้ หรือดำเนิ นการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุ นรวมเป็นกองทุ นรวมเพื่ อผู้
ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง
22.1.6 สำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มี ค ำสั่ งเลิ ก กองทุ น รวมตามมาตรา 128 หรือ เมื่ อ สำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีค ำสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้ จัดตั้งกองทุ นรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกั บ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน
22.1.7 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิ้น สุดลง
ของการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหรือดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน
22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :
22.2.1 เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ดังนี้
ทั้งนี้ เมือ
่ ได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน
การดำเนินการ
1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย

ระยะเวลาดำเนินการ
ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2. แจ้งให้ผู้ทเี่ กี่ยวข้องทราบ
2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อย
ดังนี้
(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้
ถือหน่วยไปยัง RMF อื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน
โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผู้ถือ
หน่วย
(2) ในกรณีที่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุน
ไปยัง RMF อื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อบริษัท
จัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อื่นที่ผู้ถือหน่วย
กำหนด และผู้ถือหน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้
(2.1) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผูถ
้ ือหน่วยเป็น
ครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยัง RMF อื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการเดียวกัน
(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่
บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่ผถ
ู้ ือหน่วยจะสามารถ
ดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
2.2 แจ้งโดยวิธก
ี ารดังนี้
(1) แจ้งผู้ถอ
ื หน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ
้ ือหน่วยผ่าน
ช่องทางใด ๆ ที่มห
ี ลักฐานว่าสามารถติดต่อผูถ
้ ือหน่วยได้
(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(3) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จด
ั ไว้บนเว็บไซต์ของ
สำนักงาน

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วน
ั ที่เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

3. จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน
ดังกล่าว

ภายใน 5 วันทำการนับแต่วน
ั ที่เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินทีไ
่ ด้จากการดำเนินการตาม 3.
5. ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อื่นตามแนวทางที่

ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน
โดยไม่ชก
ั ช้า
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล เพื่อการเลีย
้ งชีพ
การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดไว้ในข้อผูกพัน
22.2.2 กรณีการเลิกกองทุนรวม เพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิก
กองทุนรวมล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

1. แจ้งให้ผท
ู้ ี่เกี่ยวข้องทราบ
1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
1.2 แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จด
ั ไว้บน
เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทำการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถอ
ื หน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่อง
ดังกล่าว

≥ 5 วันทำการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพือ
่ รวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัว๋ สัญญาใช้
เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม

ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิก
กองทุน

23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญ ชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญ ชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ เพื่อทำหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนรวม
แล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
สำหรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยและเงิน ค่ า ตอบแทนในการชำระบั ญ ชี ข องกองทุ น รวมจะหั ก จ่ า ยจากทรั พ ย์ สิ น ของ
กองทุน รวม และผู้ชำระบัญ ชี จะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุ นตามมูลค่ าทรัพย์สินสุท ธิ
เท่าที่คงเหลืออยูต
่ ามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่ อ ได้ ช ำระบั ญ ชี เสร็ จ เรี ย บร้อ ยแล้ ว ผู้ ช ำระบั ญ ชี จ ะทำการจดทะเบี ย นเลิ ก กองทุ น รวมกั บ สำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบีย นเลิกกองทุนรวมแล้วหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคง
ค้ า งอยู่ ให้ ผู้ช ำระบั ญ ชี จัด การโอนทรัพ ย์สิ น ดั งกล่ า วให้ ต กเป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ของสำนั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
โครงการจั ด การกองทุ น รวมที่ ผ่ านการอนุ มั ติ จ ากสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ผ่ า นการแก้ ไ ข
เพิม
่ เติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถื อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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หนังสือชี้ชวนส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล เพื่อการเลี้ยงชีพ
SCB Platinum Global RMF (SCBRMPGF)
“บริษั ท จั ด การกองทุ น รวมได้ ส อบทานข้ อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี้ ช วนฉบั บ นี้ ด้ ว ยความระมั ด ระวั ง ในฐานะ
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมแล้ว และบริษัทจัดการกองทุนรวมขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ”

นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์
Executive Director
ผู้บริหารกลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน

อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7 – 8
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจก
ั ร เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501
www.scbam.com

