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กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ อาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์
ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับ
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำ
ให้ผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพในการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management
(EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวม
อื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน
รวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดย
คำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่
ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) ดังนั้น
ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือ ทั้ง
จำนวนได้
 ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และ
จะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
 ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 ในช่วงแรกบริษัทจัดการยังไม่สามารถเปิดให้บริการเพื่อทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับบริษัทจัดการอื่นได้
 ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถ
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัย
ให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
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 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
 บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้ข ้อ มูล ในอดีตในการคำนวณค่ าสัม บูร ณ์ข องค่าสัม ประสิทธิ์ส หสัมพั นธ์ (absolute correlation
coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินที่
ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีตซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่
สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน
หรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึง
แต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแ ก่
บริษัทจัดการที่จะปฏิบตั ิการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
นั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีส ิทธิ
ดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566
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รายละเอียดกองทุนรวม
ชื่อโครงการ

:

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
เพื่อการเลี้ยงชีพ
SCB Property and Infrastructure Flexible RMF (SCBRMPIN)

อายุโครงการ

:

ไม่กำหนดอายุโครงการ

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง/จัดการกองทุนรวม

:

วันที่ 8 สิงหาคม 2562

วันที่จดทะเบียนกองทุน

:

วันที่ 10 กันยายน 2562

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทของกองทุน
 กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (เน้นลงทุนในหน่วย Property และ/หรือหน่วย Infra)
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
นโยบายการลงทุนของกองทุน
 กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วย Property และ/หรือหน่วย Infra ที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่างการดำเนินการ
กระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั้งแรก โดยส่งผลให้มี net exposure ในทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนใน ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก บัตรเงินฝาก หน่วย CIS Exchange Traded
Fund (ETF) ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
ลงทุ น ในหรื อ มี ไ ว้ ซ ึ ่ ง สั ญ ญาซื ้ อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื ่ อ เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารการลงทุ น (Efficient portfolio
management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของ
กองทุน หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สิน
อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่กองทุนสามารถลงทุนได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
(infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้อง
อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ทั้งนี้ กองทุน
ปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง(circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่ลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้
บริษัทจัดการเดียวกัน (cascade investment) เกินกว่า 1 ทอด
การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน : ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื่อขอมติได้เนื่องจากติดข้อจํากัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้
กองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือ
หน่วยของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ
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นอกจากนี้ อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตรา
สารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) โดย
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดย
เฉลี ่ ย ในรอบปี บั ญ ชี ไ ม่ เกิ น ร้อ ยละ 79 ของมู ล ค่ า ทรัพ ย์ ส ิน สุท ธิข องกองทุ น โดยกองทุ น อาจลงทุน ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ว งหน้า
(Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะซึ่งขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เป็น
ต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวม
ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
โอนย้ายกองทุนจำนวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนปลายทางหากปรากฏว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดย
กองทุนปลายทางดังกล่าวเป็นกองทุนต่างประเทศที่ไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองรวมดัชนีหรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าว
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางนั้น
ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลงพร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที่ปรากฏเหตุ
(2) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่
ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานะของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย
ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน
(Fund of Funds) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
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นโยบายการกู้ยืม
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)
1.ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน
50.00%
2.ดัชนี FTSE Strait times REIT Index สัดส่วน 25.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็น
สกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
3.ดัชนี FTSE Strait times REIT Index สัดส่วน 25.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
หมายเหตุ:
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ
ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน
 ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในหน่วย Property และ/หรือหน่วย Infra ที่จดทะเบียนทั้งใน
และต่างประเทศ
ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs/ infrastructure fund/ property fund เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม
Q: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
A: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการล่าสุดเท่าใด
A: 3,000 ล้านบาท
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Q: กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุน ในระยะเวลาเท่าใด
A: - กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน เหมาะสมกับเงิน
ลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหน่วย Property และ/หรือหน่วย Infra ที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงอาจลงทุนใน ตราสาร
ทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก บัตรเงินฝาก หน่วย CIS Exchange Traded Fund (ETF) ทั้งในและต่างประเทศ
- ผู้ลงทุนต้องมีระยะเวลาการลงทุนในกองทุนนี้โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด เพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก
การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอย่างถูกต้อง
Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
A: ปัจจัยที่มีผลกระทบที่สำคัญ ได้แก่
1. ปัจจัยที่ทำให้รายได้ของ Property / Infra ที่กองทุน Property / Infra นั้นๆลงทุนไม่เป็นไปตามคาดการณ์
2. ปัจจัยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของหน่วย Property และ/หรือหน่วย Infra ที่กองทุนลงทุน
3. ปัจจัยที่มาจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน
Q: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
A: กองทุนรวมนี้ไม่มีการประกันเงินลงทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น
Q: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
A: วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : เดือนสิงหาคม
Q: กองทุนรวมกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เ พื่อลดความเสี่ยงหรือ ตราสารที่มี
ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงไว้อย่างไร
A: กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงโดยจำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน
derivatives ไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงใน
อัตราส่วนไม่เกินตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
Q: ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงหรือตราสารที่มี
ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงต่อเงินลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างไร
A: การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก การขาดทุนจะไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนโดยคล้ายคลึงกับการลงทุนใน
หลักทรัพย์จริง
ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
A: การเสนอขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ “ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน*” ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมี
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก และมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ดังนี้
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท
คำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้โดยนำจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)) ยกตัวอย่าง เช่น หากผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนใน
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ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และค่าธรรมเนียมสำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนสำหรับช่วงการเสนอขายครั้งแรก เท่ากับร้อยละ
0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเท่ากับ 10.0535 บาทต่อหน่วย โดยหากผู้ลงทุน
สั่งซื้อหน่วยลงทุนเท่ากับ 1,000 บาท ในช่วงการเสนอขายครั้งแรกดังกล่าว ผู้ลงทุนจะได้รับจำนวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 99.4678 หน่วย
(1,000/10.0535)
ทั้งนี้ สำหรับการเปิดบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเป็นครั้งแรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อทำการศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพื่อได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ :
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานสาขาทุกแห่ง เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.
 บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com และทางแอพพลิเคชั่น SCB
EASY APP เวลาเริ่มให้บริการ -16.00 น.
 บลจ. ไทยพาณิชย์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
ทั้งนี้ วิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนกำหนด
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงช่องทางการให้บริการข้างต้นในภายหลังได้ โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว
บริษทั จัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
(ทั้งนี้ *วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนข้างต้น หมายถึง วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทำการของ
กองทุนหลัก และ/หรือวันทำการของต่างประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือตามที่บริษัทจัดการ
ประกาศกำหนดเพิ่มเติม)
การจัดสรรหน่วยลงทุน
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว
ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโครงการ
จัดการกองทุนรวมจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ "สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน" ในกรณีที่
สั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะจัดสรรให้กับรายใดรายหนึ่งได้ ทั้งนี้
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือชื่อเสียง ความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และช่องทางที่ธนาคารกำหนด


ชำระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม
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“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

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

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

014-7-67600-1

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

80-0026905-7

 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้
บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม
ข้อสงวนสิทธิ
 ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่
บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้
เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการ
มีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มี
ขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
 บริ ษ ั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิป ฏิ เสธคำสั่ งซื ้อ หน่ว ยลงทุน ของผู้ ล งทุ น หากการสั ่ ง ซื ้ อ ดัง กล่ า วขัด กับ หลัก เกณฑ์ ข องสำนัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัท
จัดการหรือกองทุน โดยบริษทั จัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ กรณีเปลี่ยนแปลงเวลาทำรายการอาจเป็น
ระยะเวลาที่มากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน แต่ทั้งนี้จะไม่น้อยกว่าเวลา 12.00 น. ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว/ถาวรตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
วิธีการรับซื้อคืน
บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืน โดยมีมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน และมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ดังนี้
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : 1,000 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 1,000 บาท
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินคืนให้ผู้ลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้
บริการกองทุน หรือจัดส่งเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกำหนด ณ วันที่ขาย
หน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนได้ที่ :
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานสาขาทุกแห่ง เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.
 บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com และทางแอพพลิเคชั่น SCB EASY
APP เวลาเริ่มให้บริการ – 16.00 น.
 บลจ. ไทยพาณิชย์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนใน
ภายหลังได้
(ทั้งนี้ *วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนข้างต้น หมายถึง วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทำการของ
กองทุนหลัก และ/หรือวันทำการของต่างประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือตามที่บริษัทจัดการ
ประกาศกำหนดเพิ่มเติม)
สำหรับการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการที่ปรากฏอยู่กับธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้ หากได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็น
ความผิดพลาดที่เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิดพลาดและแก้ไขให้เสร็จ
สิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือ หน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
พิจารณาผ่อนผันได้
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การกำหนดเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำ
การซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่
บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำรายการซื้อขายหน่วย
ลงทุนให้ถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้น
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไปนั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ แต่จะไม่น้อยกว่าเวลา 12.00 น. ซึ่งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการ
จะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงวิธีการหรือเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือความถี่ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้
ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
A: บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือ
หน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของ
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการ
กำหนด
(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อ หน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีล ักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือ ขัดแย้ง ต่อ
กฎหมายต่าง ๆ
(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความ
น่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ
(ง) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา
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บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนิน
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
(จ) บริ ษ ั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิป ฏิ เสธคำสั่ งซื ้อ หน่ว ยลงทุน ของผู้ ล งทุ น หากการสั ่ ง ซื ้ อ ดัง กล่ า วขัด กับ หลัก เกณฑ์ ข องสำนัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัท
จัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
Q: กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ ซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร
A: การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้
เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยัง
ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั้งนี้ การเลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง
-

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม ดังนี้

เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
- ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) :
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อ กองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) ได้ (ถ้ามี)
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุน
ปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามที่กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครือ่ งมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริ
หารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหนึ่ง
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เครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด
- การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่
1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซึ่งบริษัทจัดการ
อาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำ
ได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัย
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซึ่งบริษัทจัดการ
อาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำ
ได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่
สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
4. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่
สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่า
ซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า
(switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้
รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
12

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
เพื่อการเลี้ยงชีพ : SCBRMPIN

ข้อสงวนสิทธิ
1. ในกรณีทกี่ องทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ
หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน
อัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ
swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือ
ตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือ
บางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การ
ประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กองทุนปลายทางสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing
pricing) ได้ (ถ้ามี)
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุน
ปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามที่กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหนึ่ง
เครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด
-

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะ
อยู่ภ ายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติข องสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือ
หน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
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5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซึ่งบริษัทจัดการ
อาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำ
ได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะ
คำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
5) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนซึ่งบริษัทจัดการ
อาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำ
ได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้
4. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่
สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วย
มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการ
คำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
บรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้
กองทุนแต่อย่างใด
ข้อสงวนสิทธิ
1. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ
หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ
ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ
ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้น
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
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3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บ
เฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณ
มากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การ
ประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับ
กองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กองทุนปลายทางอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution
Levies - ADLs) ได้ (ถ้ามี)
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุน
ปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามที่กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหนึ่ง
เครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด
การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
- ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กองทุนปลายทางสามารถกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) ได้ (ถ้ามี)
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุน
ปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามที่กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครือ่ งมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริ
หารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหนึ่ง
เครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด
-

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :
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กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ เมื่อบริษัทจัดการกองทุน
พิจารณาเห็นสมควร
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้
เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่า
เท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อ
หน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption)
และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของ
คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป
รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำ
กว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
7. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่
สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น
การพิจารณาใช้เครื่องมือ
1. Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย
บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ
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5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้
6) หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุน
ข้อสงวนสิทธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือ ลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า
Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption
Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า
4. ในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ
หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น
5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนที่รอการจัดสรรใหม่ อาจเกิดกรณีที่มูลค่าหน่วย
ลงทุนลดต่ำลง จนทำให้เงินลงทุนที่เหลืออยู่ในกองทุนต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าว
ถูกขายคืนออกมาด้วย
6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังนี้
- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดต่ำลงกว่ามูลค่าขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้
- หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางที่ถูก Redemption Gate อาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าขั้น
ต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง หรืออาจถูกเลื่อนไปจนสิ้นสุดช่วงเวลา IPO ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนใน
กองทุนปลายทางได้
- ในกรณีที่เป็นวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการหรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความ
ประสงค์ไว้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำน้อยกว่าที่
ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพื่อรองรับการกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กองทุนปลายทางศสามารถกำหนดข้อจำกัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) ได้ (ถ้ามี)
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง
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ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกองทุน
ปลายทางใหม่ บริษัทจัดการขอพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวตามที่กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากเครื่องมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องมากกว่าหนึ่ง
เครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด
การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of
dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน: 1 วันทำการ
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้อ งระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแ ลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำหนด
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจาก
ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
2.อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก
การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือ
เพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการ
ชั่วคราว ตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทั้งนี้ ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้
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Q: วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร
A: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและออกได้ ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการ
จะอนุญาตเป็นอย่างอื่น โดยผู้ถือหน่วยสามารถติดต่อที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ซึ่งสามารถรับคำสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุน หรือเป็นผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุน หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือช่องทางให้บริการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด
ตามกำหนดการและช่องทางที่สอดคล้องกับการทำรายการสั่งซื้อ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถเพิกถอนคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการได้ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว
เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ
ราคาขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ก) กรณีกองทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการ
ได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(ข) กรณีกองทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการ
กำหนด ทั้งนี้ วันทำการซื้อขายดังกล่าวจะเป็นวันทำการก่อนวันที่กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนการเปลี่ยนแปลงการให้บริการดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการ
ดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
ข้อสงวนสิทธิ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว
โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัด การมี
วัตถุประสงค์ที่จะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา
บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนิน
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสับเปลี่ยนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัท
จัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราว/ถาวร ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
Q: กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร
A: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลที่ซื้อหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมกำกับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
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(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืน หน่วยลงทุน ได้
จากช่องทางใด
A: บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ใน Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com หรืออื่น ๆ
(ถ้ามี) ทุกวันทำการ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
A: บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการซื้อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่ง
หนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน
ส่วนในกรณีการทำรายการภายหลังช่วงเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบยืนยันการทำรายการดังกล่าว ใบกำกับภาษีสำหรับ
ค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือใบเสร็จรับเงิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้
บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำ
การซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น
Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไข
A: สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ:
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
Q: ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม
A: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติดประกาศ ณ ที่ทำ
การของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
Q: กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
A: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำส่งข้อร้องเรียนมาได้ที่
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2777-7777 กด 0 กด 6
• สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000
• ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2470-1962 / 0-2470-1523 โทรสาร 0-2470-1996-7
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การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม และการฝ่าฝืนหรือการไม่
ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยใน
กรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ
Q: การระบุภูมิลำเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย
A: ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนาเพื่อ
การวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม
Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
A: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์
ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการจำนวนทั้งหมด 470 กองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม เท่ากับ 896,105,063,080.06 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)
o รายชื่อคณะกรรมการจัดการ

1. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส
3. นายอาชวิณ อัศวโภคิน
4. นางปิ่นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์
5. นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์
6. ดร.พูนศักดิ์ โล่สุนทร
7. นางสาวมยุรา ถิ่นธนสาร
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

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Investment Officer
Chief Marketing Officer
Chief Operating Officer
Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน
Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning
Executive 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
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
1. นางกิตติยา โตธนะเกษม
2. นางสาลินี วังตาล
3. ดร.ยรรยง ไทยเจริญ
4. นายชลิตติ เนื่องจำนงค์
5. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
6. นายปฏิภาณ เลิศประเสริฐศิริ

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
A: 1. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส
3. นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์
4. ดร.พูนศักดิ์ โล่สุนทร
5. นางสาวมยุรา ถิ่นธนสาร
6. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร
7. นายวโรฤทธิ์ จีระชน
8. นางสาวจารุภัทร ทองลงยา
9. นายณัฐดนัย ประทานพรทิพย์
10. นายสถิตย์พงษ์ จันทรจิรวงศ์
11. นายไพริชน์ นิตยานุภาพ
12. นางสาวนภาพรรณ ลาภวรกิจชัย
13. นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร
14. นายวรุณ บุญรำลึกถนอม
15. นางสาวนิสารัตน์ ชมภูพงษ์
16. นางวิไล ชยางคเสน
17. นางสาวอิสรีย์ ภักดีไทย
18. นายปิยะภัทร์ ภัทรภูวดล
19. นางสาวศศิพิมพ์ สดแสงจันทร์
Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม
A: รายขื่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทุน แสดงได้ดังนี้
กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ
ลำดับ
1

ชื่อ-สกุล
นายยุทธพล วิทยพาณิชกร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วุฒิการศึกษา

บริหารกองทุน

ประสบการณ์ทำงาน

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัญชีและ
การเงิน มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ)

- Executive Director กลุ่มจัดสรร
สินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ
บลจ.ไทยพาณิชย์

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนานาชาติมหิดล

- Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน
ตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์

- คุณวุฒิพิเศษ CISA Level I,
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วุฒิการศึกษา
Single License

ประสบการณ์ทำงาน
- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน
ตราสารหนีแ้ ละบริหารเงิน
บลจ.ไทยพาณิชย์
- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์
และกลยุทธ์การลงทุน
บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้ช่วยผู้จัดการ กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ (กบข.)

2

นางวิไล ชยางคเสน

บริหารกองทุน

- ปริญญาโท M.S. Finance
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คุณวุฒิพิเศษ CFA
Charterholder, FRM Holder,
Fund Manager License,
Derivative License

3

นายอนุตร อัมรนันทน์

บริหารกองทุน

- ปริญญาโท MSc Management of
Science, Technology and
Innovation at Manchester
Business School, UK
- ปริญญาตรี BA Economic and
Social Studies at University of
Manchester, UK
- คุณวุฒิพิเศษ CFA
Charterholder, Fund Manager
License

4

นางสาวนภาพรรณ จึงจินต์เจริญ

บริหารกองทุน

- ปริญญาโท, Finance, Shanghai
university of Finance and
Economics
- ปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ (การ
ธนาคารและการเงิน), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

- ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
บลจ.ไทยพาณิชย์
- Director ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์
การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการลงทุน
บลจ.ภัทร
- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการลงทุน
บลจ.ทิสโก้
- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการลงทุน
บลจ.ฟินันซ่า
- นักวิเคราะห์อาวุโส กองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ
- นักวิเคราะห์ บล.ซีมิโก้
- Principal, ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การ
ลงทุน, บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด
- Associate Director, ฝ่ายจัดสรร
สินทรัพย์การลงทุน,
บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด
- Trader, ฝ่ายตลาดสินค้าล่วงหน้า
และบริหารความเสี่ยง, บริษทั
น้ำตาลมิตรผล จำกัด
- รองผู้จัดการ, ฝ่ายตลาดการเงิน,
บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
- Associate, ฝ่ายวานิชธนกิจและ
ตลาด ตราสารทุน, บริษัทหลักทรัพย์
ภัทร จำกัด (มหาชน)
- Associate Director ฝ่ายจัดสรร
สินทรัพย์การลงทุน
บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด
- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายบริหารกองทุนส่วน
บุคคล บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด
- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน
บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วุฒิการศึกษา
- คุณวุฒิพิเศษ, Fund Manager
License, CISA Level 1,
Derivative Investment

5

นายวีระพันธ์ โรจน์ณัฐกุล

บริหารกองทุน

6

นายเฉลิมเดช เตชะโต

บริหารกองทุน

7

นางสาวอมรรัตน์ ธาราพรทิพย์

บริหารกองทุน

8

นางสาวปาลิดา เครือโสภณ

- Associate Director ฝ่ายจัดสรร
สินทรัพย์การลงทุน
บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการเงิน, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ)

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุนตราสาร
ทุน บลจ.ทิสโก้

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(หลักสูตรนานาชาติ)
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(หลักสูตร นานาชาติ)
- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I
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- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุน
ตราสารทุน บลจ.วรรณ จำกัด

- ปริญญาโท Investment
Management, Class Business
School

- คุณวุฒิพิเศษ Chartered
Financial Analyst(CFA)
Charterholder, Certified
Financial Risk Manager (FRM),
Certificate of Oxford Private
Markets Investments
Programme
- ปริญญาโท Management and
Business Economicsจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ)
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต
(Economic Development)
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- คุณวุฒิพิเศษ CISA Level I,
Fund Manager License,
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน
ด้านหลักทรัพย์

บริหารกองทุน

ประสบการณ์ทำงาน

- นักกลยุทธ์การลงทุน ศูนย์วิเคราะห์
เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ บริษัททิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุน
ตราสารทุน บลจ.ทหารไทย

- Associate Director, ฝ่ายจัดสรร
สินทรัพย์การลงทุน
บลจ.ไทยพาณิชย์
- Fund manager, ตราสารทุน
บลจ.ทิสโก้ จำกัด
- Fund manager, ตราสารทุน,
PF&REITs บลจ.ธนชาต จำกัด
- Fund manager, ตราสารทุนไทยและ
ต่างประเทศ
บลจ.สยามไนท์ ฟันด์แมเนจเม้นท์ จำกัด
- Senior Associate, ฝ่ายจัดสรร
สินทรัพย์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
- Senior Associate, ฝ่ายการลงทุน
ผ่านกองทุนต่างประเทศ กลุ่มจัดสรร
สินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ
บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้จัดการกองทุน กองทุนต่างประเทศ
บลจ.ทหารไทย
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน กองทุน
ต่างประเทศ บลจ.ทหารไทย
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และวาง
แผนการลงทุน ธนาคารซีไอเอ็มบี
ไทย จำกัด (มหาขน)

9

นายวิศรุต เสกสรรพานิช

บริหารกองทุน

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์ - Senior Associate ฝ่ายการลงทุนผ่าน
มหาวิทยาลัย
กองทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์
- คุณวุฒิพิเศษ CISA Level I,
IP License, Fund Manager
License, Derivative Fund
Manager License

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการจัดการลงทุน
บลจ.เอ็กซ์สปริง
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการจัดการ
ลงทุน บลจ.เอ็กซ์สปริง
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล บล.กรุงไทย ซีมิโก้
- Wealth Management Trainee ฝ่าย
Private Banking ธนาคารไทย
พาณิชย์

10

นางสาวนรินทรา ติณรัตน์สกุลชัย

บริหารกองทุน

- ปริญญาโท การจัดการการลงทุน
ICMA Centre, University of
Reading

- Associate Director ฝ่ายการลงทุนผ่าน
กองทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Manager, ฝ่ายลงทุน บริษัท เอฟ
ดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level III,

- Assistant Manager, ฝ่ายลงทุน
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ จำกัด
(มหาชน)

Fund Manager License

- Fund Manager, ฝ่ายจัดการลงทุน
ตราสารหนีต้ ่างประเทศ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- Assistant Fund Manager,
ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- นักวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้าบรรษัทธนกิจ
ธนาคารกสิกรไทย
11

นางสาวกันต์รพี ปธานราษฎร์

บริหารกองทุน

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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- Senior Associate ฝ่ายการลงทุนผ่าน
กองทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู้จัดการกองทุน บลจ.ทาลิส
- ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุน
ต่างประเทศ บลจ.ทหารไทย
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน

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

- เจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน ฝ่ายการ
ลงทุนต่างประเทศ บล.ทิสโก้

หมายเหตุ : * ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565
Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์
A: ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

เบอร์โทรศัพท์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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0-2777-7777
0-2305-9000
0-2659-7000
0-2648-3600
0-2648-1777
0-2638-5500
0-2659-8000
0-2695-5000
0-2680-1234
0-2857-7000
0-2697-3870
0-2618-1111
0-2223-2288
0-2646-9650
0-2080-2888
0-2672-5999
0-2088-9999
0-2352-5131-4
0-2761-9100
0-2949-1999
0-2660-6677
0-2658-6300
0-2658-5800
0-2861-5508
0-2207-2100
0-2266-6697
0-2056-8888
0-2658-8888
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

เบอร์โทรศัพท์

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด
บริษัหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด

0-2205-7000
0-2820-0000
0-2635-1700
0-2117-7878
0-2009-8000
0-2018-8666
0-2633-6000
0-2026-5100
0-2026-6222
0-2274-9400
0-2696-0011
0-2343-9532-33
0-2508-1567
0-2430-6543 กด 0

บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2128-2332-7
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2470-3207
“นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนด้วย”
Q:
A:

ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม
บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
นาย เทอดทอง เทพมังกร
นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
หรือ
บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
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นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา
นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์
นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตาม
ประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่อยู่: ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7 – 8
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6
Website: www.scbam.com
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
 Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6
• ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงช่องทางการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังได้
ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ มีกองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วย
Property และ/หรือหน่วย Infra ที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอ
ขายครั้งแรก โดยส่งผลให้มี net exposure ในทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ย
ในรอบปีบัญ ชีไม่เกินร้อ ยละ 79 ของมูล ค่าทรัพย์ส ินสุทธิข องกองทุ น และกองทุนจะเข้าทำสัญ ญาซื้อ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์
ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน การลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว จึงมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ( Market Risk ) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถควบคุมได้
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และยังสามารถปรับสัดส่วนการ
ลงทุนได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 ความเสี่ยงจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับหน่วย Property และ/หรือหน่วย Infra : เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วย Property
และ/หรือหน่วย Infra ทำให้อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Property และ/หรือ Infra เช่น ความเสี่ยงจากความผันแปรของค่า
เช่าและอัตราการเช่า การเพิ่มขึ้นของภาษีทรัพย์สิน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความ
เสี่ยงจากภัยทางธรรมชาติ ค่าเสื่อมราคาของอาคารเมื่อเวลาผ่านไป และการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น รวมถึง ความเสี่ยงจากการกระจุก
ตัว (Concentration Risk) ทำให้อาจมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนที่กระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมจำนวนมากกว่า
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บริษัทจัดการจะวิเคราะห์สภาวะตลาดของ Property และ/หรือ Infra รวมถึงพิจารณาถึงรายละเอียด โครงสร้าง และจัดหาผลประโยชน์ของ
ทรัพย์สินต่างๆที่ทางกองทุนรวม Property และ/หรือ Infra เข้าลงทุนก่อนการลงทุน อีกทั้งจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของกองทุน
รวม Property และ/หรือ Infra อย่างสม่ำเสมอ
 ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดำเนินงานของผู้ออก ตราสารที่
กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวการณ์แข่งขัน ความผิดพลาด
ของผู้บริหาร เป็นต้น ทำให้ผู้ลงทุนในตราสารต้องสูญเสียเงินลงทุนได้
บริษัทจัดการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุน
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารทุน (Liquidity Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องในการ
ซื้อขายต่ำ ทั้งนี้ สภาพคล่องดังกล่าวเกิดจากอุปสงค์และอุปทาน และคุณภาพของตราสาร ณ ขณะนั้นๆ
บริษัทจัดการจะเลือกลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องค่อนข้างสูง
 ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : ความเสี่ยงจากตราสารหนี้ที่กองทุนรวมไปลงทุนที่
อาจจะมีการผิดนัดชำระหนี้ คือบริษัทผู้ออกตราสารหนี้นั้น ๆ ไม่สามารถนำเงินต้น/ดอกเบี้ยมาจ่ายเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดที่ต้องจ่าย โดยมี
สาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรือไม่มีสภาพคล่องพอที่จะมาจ่ายคืน เป็นต้น
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ของผู้ออกตราสาร และคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุน
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
 ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) : ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่อ้างอิงอยู่มีราคา
เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปลี่ยน
สถานการณ์ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น


ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือ มูลค่าของตัวแปรอ้างอิง : อันเนื่องจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตัวแปรอ้างอิง
เปลี่ยนไป เช่น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน (ค่าเงิน) ปริมาณเงินไหลเข้าหรือออก (Fund Flow)
ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยด้านการเมือง เป็นต้น ดังนั้นกองทุนอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลตอบแทนน้อยลง หรือเสียโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนที่ดีขึ้น หากตัวแปรอ้างอิงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ก่อนพิจารณาลงทุน กองทุนจะคาดการณ์ หรือ
ทำการศึกษาและวิเคราะห์ตัวแปรอ้างอิงของตราสารดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อให้กองทุนมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับผลตอบแทนตามเงื่อนไขที่กำหนด
ไว้โดยมีระดับความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เหมาะสม
- ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) : ความเสี่ยงเมื่อกองทุนต้องการนำผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ยรับในรูปกระแสเงิน
สดที่ได้รับจากตราสาร ฯ ที่ลงทุนในแต่ละงวดของกองทุน ไปลงทุนต่อ แล้วไม่สามารถได้รับอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่เท่าเดิมใน
สถานการณ์ที่อัตราผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้ มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ จะถูกนำไป
ลงทุนใหม่อีกครั้งในตราสารอื่นในราคาตลาดขณะนั้นซึ่งอาจมีอัตราดอกเบี้ยต่ำลง โดยบริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์สรรหาตราสารเพื่อ
นำกระแสเงินสดที่ได้รับจากดอกเบี้ยในแต่ละงวดไปลงทุนต่อเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทน โดยคำนึงถึงเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวม
และผู้ถือหน่วยลงทุน ให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
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- ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา (Credit Risk) : ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า อันเนื่องจากภาระความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนไม่
สามารถปฏิบัติตามภาระที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structure
note) ที่คู่สัญญาได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ Investment Grade จากสถาบันการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด (Call Risk) : ในกรณีที่ตราสารดังกล่าวมีเงื่อนไขให้มีการเรียกไถ่
ถอนคืนได้ก่อนกำหนด Call option ไว้ล่วงหน้า ผู้ออกตราสารมีสิทธิที่จะจ่ายชำระหนี้ได้ก่อนกำหนด ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ย
ในตลาดลดลงหรือการที่อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออตราสารเพิ่มขึ้น หรือผู้ออกตราสารสามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นที่มีต้นทุนต่ำกว่ามา
จ่ายคืน (Refinancing) ทำให้กองทุนถูกบังคับให้ไถ่ถอน และเสียโอกาสในการได้รับอัตราผลตอบแทนในระดับเดิม โดยต้องนำเงินที่ได้รับ
คืนนั้นไปลงทุนใหม่ในตราสารอื่นทดแทนซึ่งอาจมีอัตราผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเดิมที่เคยได้รับ ในการนี้บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุน
ตราสารที่มีคุณภาพ ตลอดจนความเหมาะสมของเงื่อนไขการชำระเงินคืนของตราสารนั้น ๆ พร้อมทั้งกำหนดและเจรจาเพื่อให้ได้อัตรา
ผลตอบแทนที่ดีขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงดังกล่าวด้วย
 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and political risk) : ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ของประเทศต่าง ๆ ที่กองทุนลงทุน
กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศจึงอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อกำหนด กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่าง ๆ ของ
รัฐบาลในการบริหารประเทศ อาทิเช่น นโยบายทางการเงินเรื่องข้อจำกัดของการเคลื่อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี หลักเกณฑ์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนรวมที่อาจแตกต่างจากหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนรวมของประเทศไทย เป็น
ต้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาลงทุนบริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน
ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้น ๆ ซึ่งอาจช่วยลด
ความเสี่ยงในส่วนของ Country risk ลงได้บ้าง
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange rate risk) : ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การ
ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีสกุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินที่ระดมทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวจะ
ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้น ๆ ด้วย โดยอัตราแลกเปลี่ยนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ ขณะที่ลงทุนเริ่มแรก ซึ่งอาจมีผลทำให้ตัวเลขรายงาน มูลค่าหน่วยลงทุนผันผวน และอาจเกิดกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนได้


กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นสกุลเงินต่าง ๆ ที่แตกต่างกันและกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ
สกุลเงินต่างประเทศนั้น ๆ เทียบกับสกุลเงินบาท ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสขาดทุนหรือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะส่วนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อีกทั้งการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้
ผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า : ความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทำการ
ของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า และส่งผลกระทบต่อการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนในประเทศ


กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งอาจเกิดปัญหาอันเกิดจากวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
(ถ้ามี) มีวันหยุดทำการไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย กองทุนจึงอาจประสบปัญหาความล่าช้าในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณ
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มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการ
ในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่
กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศ
ได้ครบถ้วนตามที่คาดไว้ ส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน


บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการนำเงินลงทุนกลับประเทศของนักลงทุนต่างชาติของประเทศที่
กองทุนเข้าลงทุนอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ
ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ
1
2

3
4

5

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า
2 อันดับแรก
หน่วย CIS ตามที่ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2
ส่วนที่ 2 ข้อ 1
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาล
เป็นประกัน
ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือ ศุกูก ที่ผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ < 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตาม
ตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
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อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จำกัดอัตราส่วน
ไม่จำกัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จำกัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit
rating แบบ national scale ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
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ข้อ

6

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
(1) 10% หรือ
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายใน
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ
หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ
ธพ.ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย)
หรือเป็นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่
ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้credit rating แบบ national scale ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด)
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ < 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่
ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
(กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่
ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด)
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้
6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET
หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด
6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง
IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับ
ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุ
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
ที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET
หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการข้อ 3.13 เรื่อง
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ที่จะลงทุน ในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ
2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อ
ขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือ
ของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าว
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มลี กั ษณะกระจายการ
ไม่จำกัดอัตราส่วน
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด
และมีลกั ษณะตาม 6.7.1
8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ ับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
หรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว
(1) 25% หรือ
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%
*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคล
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชีเว้นแต่เป็น MF ที่มี
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
อายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน คงเหลือ < 6 เดือน
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ > 1 ปี
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
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ข้อ

2

3
4
5

6

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มี
การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMAและมีการเสนอ
ขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตรา
สารหนี้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy &
hold ที่ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการ
ลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับ
อายุกองทุน)
reverse repo
ไม่เกิน 25%
securities lending
ไม่เกิน 25%
total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ
รวมกันไม่เกิน 15%
ลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ศุกูก หรือ
Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 :
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่
มี credit rating
derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลด
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
ความเสี่ยง (hedging)
6.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง
global exposure limit
(non-hedging)
6.2.1 กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน1
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ข้อ

อัตราส่วน (% ของ NAV)
จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดย
ต้องไม่เกิน 100% ของ NAV
6.2.2 กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้อน2
จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดย
มูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของกองทุน
ต้องเป็นดังนี้
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุน
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex
strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่มีความซับซ้อน (exotic derivatives)
**หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit
1,2
รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน
1

2

ประเภททรัพย์สิน

หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง

ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมี
จำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทนั้น
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุกูกของผู้ 2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial
ออกรายใดรายหนึ่ง
liability)1 ของผูอ้ อกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ) การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออก
ตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
บัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำ
มูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทาง
การเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทาง
การเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และ
ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อ
นี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสาร
ได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสาร
ที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่าinvestment
grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุน
ภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

5

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

อัตราส่วน
เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคล
ดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ
บุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในกรณีดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน
ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นที่ บลจ.เดียวกันเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra
ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน
property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของ
กองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน

(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
6 หน่วย private equity
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของ
กองทุน private equity
หมายเหตุ : 1 หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงิน ตาม
มาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial
Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2
รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร
ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุน
ของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

38

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
เพื่อการเลี้ยงชีพ : SCBRMPIN

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
รายการที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม
ทั้งหมดที่ประมาณการได้*****
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management fee)
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(Trustee fee)
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
(Registrar fee)
1.4 ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน
(Cost of providing the insurance)
1.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)**
 ค่าใช้จ่ายทั่วไป (General expense)
 ค่าสอบบัญชี (Auditing fee)
 การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม

การขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม
การขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ****

อัตราตามโครงการ*

เรียกเก็บจริง*
(31 สิงหาคม 2563)

เรียกเก็บจริง*
(31 สิงหาคม 2564)

เรียกเก็บจริง*
(31 สิงหาคม 2565)
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ตามที่จ่ายจริง
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ไม่เกิน 0.27 ของจำนวน
เงินทุนของโครงการ
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ไม่มี

ไม่มี
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ไม่เกิน 0.27***

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ตามที่จ่ายจริง

0.01

0.01

0.01

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
ไม่มี
ตามที่จ่ายจริง
ไม่มี
ไม่มี
ประมาณการไม่ได้
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียก
1.12
ไม่เกิน 3.21
1.17
1.19
เก็บจริงทั้งหมด*****
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
0.27
ตามที่จ่ายจริง
0.20
0.14
(Trading cost)
* ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
** เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1.1 – 1.5 จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมรวมของกองทุน
*** ทั้งนี้ ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 0.27 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในแต่ละวัน
**** ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
***** ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
- ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
- บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั้งนี้บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว
- ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ
ของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท บริษัท
จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และเรียกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100
ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น
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- ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพือ่ เป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ
นั้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รายการที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-End Fee)**
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-End Fee)**

อัตราตาม
โครงการ*
ไม่เกิน 3.21

เรียกเก็บจริง*
(31 สิงหาคม 2563)
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

เรียกเก็บจริง*
(31 สิงหาคม 2564)
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

เรียกเก็บจริง*
(31 สิงหาคม 2565)
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ไม่เกิน 3.21

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ไม่เกิน 3.21

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ไม่เกิน 3.21

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกิน 0.75

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ในอัตรา 10 บาท
ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย

ในอัตรา 10 บาท
ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย

ในอัตรา 10 บาท
ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย

ในอัตรา 10 บาท
ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching
Fee)**
(1) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
(Switching In)
(2) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
(Switching Out)
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือ
ครองที่กำหนดไว้ในโครงการ (Exit Fee)
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสั่งซื้อ
หรือสั่งขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(เก็บเข้ากองทุน) (Brokerage Fee)***
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน****

* ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
** ค่าธรรมเนียมการขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
รายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป
*** ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
**** บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้ทำรายการโอนหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
- ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
- บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั้งนี้บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว
- ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท
กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อหลักทรัพย์
หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนในประเทศ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท(LPF)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้(FTREIT)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
(WHART)
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย(TFFIF)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม
อินดัสเทรียล โกรท(AIMIRT)
*
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล(DIF)
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท(BTSGIF)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท(CPNREIT)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท(IMPACT)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ(BOFFICE)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์(GVREIT)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้
(TPRIME)
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต(BAREIT/U)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท(SPRIME)
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน(JASIF)
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต(INETREIT)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล(LHHOTEL)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์
(QHHR)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการ
เช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้(SHREIT)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
(WHAIR)
หน่วยลงทุนต่างประเทศ
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST(CICTSP)
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มูลค่า
ร้อยละของมูลค่า
ตามราคาตลาด ทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
(%)
210,600,357.68
96.29%
84,524,296.30
38.65%
17,178,000.00
7.85%
15,641,953.60
7.15%
13,324,127.30

6.09%

8,388,900.00
5,276,434.90

3.84%
2.41%

3,310,200.00
3,263,832.00
3,064,850.80
2,984,940.00
2,657,205.00
2,480,940.00
2,352,645.00

1.51%
1.49%
1.40%
1.36%
1.21%
1.13%
1.08%

1,548,000.00
1,101,240.00
759,500.00
590,480.00
405,150.00
184,755.00

0.71%
0.50%
0.35%
0.27%
0.19%
0.08%

10,800.00

0.00%

342.70

0.00%

126,076,061.38
16,834,938.60

57.65%
7.70%

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
เพื่อการเลี้ยงชีพ : SCBRMPIN

ชื่อหลักทรัพย์
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST(AREITSP)
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST(FLTSP)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST(MPACTSP)
FRASERS CENTREPOINT TRUST(FCTSP)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST(MLTSP)
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT(KORESP)
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST(MINTSP)
PRIME US REIT(PRIMESP)
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST(CLCTSP)
ASCOTT TRUST(ARTSP)
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENT
TRUST(EUR)(CERTSP)
GOODMAN GROUP(GMGAU)
UNITED HAMPSHIRE US REIT(UHUSP)
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT(LREITSP)
ASCENDAS INDIA TRUST(AITSP)
ESR-REIT(EREITSP)
KEPPEL REIT MANAGEMENT(KREITSP)
SF REAL ESTATE INVESTMENT TRUST(2191HK)
KEPPEL DC REIT(KDCREITSP)
SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST(SUNSP)
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT(AAREITSP)
DIGITAL CORE REIT(DCREITSP)
FAR EAST HOSPITALITY TRUST(FEHTSP)
เงินฝากธนาคาร
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWTHBSGD22O28D)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWSGDTHB22N18N)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWTHBSGD22N18B)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWEURTHB22O21D)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB22O21Q)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWTHBSGD22O28I)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWTHBUSD22O21I)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWTHBSGD22N18H)
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มูลค่า
ร้อยละของมูลค่า
ตามราคาตลาด ทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
(%)
15,085,824.62
6.90%
11,475,590.71
5.25%
9,921,398.54
4.54%
8,357,962.73
3.82%
7,606,604.68
3.48%
6,445,316.06
2.95%
6,396,857.53
2.92%
5,453,461.00
2.49%
5,438,619.05
2.49%
4,741,311.52
2.17%
3,478,933.10
1.59%
3,074,364.14
2,934,199.13
2,640,380.24
2,547,778.21
2,534,607.73
2,168,654.80
1,845,010.03
1,826,404.25
1,697,580.00
1,579,133.27
1,137,438.76
853,692.68
5,677,060.21
5,677,060.21
(1,651,713.77)
493,530.28
442,184.46
114,030.37
96,640.60
95,495.18
81,089.23
53,808.25
27,105.55

1.41%
1.34%
1.21%
1.16%
1.16%
0.99%
0.84%
0.84%
0.78%
0.72%
0.52%
0.39%
2.60%
2.60%
(0.76%)
0.23%
0.20%
0.05%
0.04%
0.04%
0.04%
0.02%
0.01%
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ชื่อหลักทรัพย์
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWTHBSGD22O28S)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB22O21U)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWTHBUSD22O21K)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWTHBUSD22O21M)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWTHBSGD22O28O)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWHKDTHB22O21B)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWTHBEUR22O21B)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWTHBAUD22N18B)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWTHBUSD22O21O)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWTHBSGD22N18K)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWAUDTHB22N18D)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWEURTHB22O21I)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWSGDTHB22O28K)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWUSDTHB22O21AC)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWAUDTHB22N18B)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWSGDTHB22N18J)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWTHBSGD22N18E)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWSGDTHB22N18F)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWSGDTHB22N18R)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWSGDTHB22O28C)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWSGDTHB22N18D)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWSGDTHB22N18B)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD(FWSGDTHB22O28F)
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินอื่น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)

มูลค่า
ร้อยละของมูลค่า
ตามราคาตลาด ทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
(%)
16,807.05
0.01%
4,551.55
0.00%
4,259.75
0.00%
3,405.50
0.00%
3,325.24
0.00%
2,532.24
0.00%
1,834.36
0.00%
712.96
0.00%
569.92
0.00%
(11.12)
(0.00%)
(454.26)
(0.00%)
(2,298.67)
(0.00%)
(2,856.09)
(0.00%)
(7,220.00)
(0.00%)
(11,967.03)
(0.01%)
(33,072.70)
(0.02%)
(50,654.04)
(0.02%)
(59,310.60)
(0.03%)
(145,807.06)
(0.07%)
(253,405.10)
(0.12%)
(562,934.84)
(0.26%)
(847,148.75)
(0.39%)
(1,116,456.00)
(0.51%)
6,211,814.77
2.84%
(2,131,442.40)
(0.97%)
218,706,076.49
100.00%
8.7715

หมายเหตุ : * กองทุนรวมมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
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รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
กลุ่มของตราสาร
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผูร้ ับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน

มูลค่าตามราคาตลาด

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment
grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผูร้ ับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน

%NAV

-

-

5,677,060.21

2.60

-

-

-

-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15 %NAV
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน
(คำนวณตามปีปฏิทิน ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. ของแต่ละปี)

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนตัดสินใจ

ผลการดำเนินงานแบบปักหมุด
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เพื่อการเลี้ยงชีพ : SCBRMPIN

% ตามช่วงเวลา
ผลตอบแทนจากการลงทุน
SCBRMPIN
เกณฑ์มาตรฐาน1
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน

% ต่อปี

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จดั ตั้ง

-3.20%
-3.58%
7.08%
6.22%

0.19%
-0.06%
3.61%
3.04%

0.26%
-0.02%
5.80%
4.94%

-4.44%
-4.36%
8.41%
7.52%

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

-4.31%
-6.23%
14.52%
14.51%

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
1
- ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index)
ในสัดส่วนร้อยละ 50
- ดัชนี FTSE Strait times REIT Index ในสัดส่วนร้อยละ 25
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน
- ดัชนี FTSE Strait times REIT Index ในสัดส่วนร้อยละ 25
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
 SCBRMPIN เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (maximum drawdown) คือ -31.13%

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
PTR =

Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)
Avg. NAV
119,934,686.54

PTR =

213,587,766.96
PTR =

0.56

หมายเหตุ : PTR คำนวณจากมูลค่าทีน่ ้อยกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน PORT
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
ประเภท
เงินฝากธนาคาร

ผู้ออก

ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

46

วันครบกำหนด

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร
TRIS Rating
FITCH Rating
AA+(tha)

มูลค่าหน้าตั๋ว

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
เพื่อการเลี้ยงชีพ : SCBRMPIN

-

มูลค่าตามราคาตลาด
5,677,060.21

Fitch Ratings
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)
AAA แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอับดับความน่าเชื่อถือ

F1 (tha)

ภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอับดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบ
ให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้
ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่
ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงือ่ นไขของตราสาร
ตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศ
ไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดย
อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดย
ปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

AA (tha)
AA แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร

F2 (tha)

A (tha)
A แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ

F3 (tha)

หรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้น
นี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้น
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตาม
กำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นใน
ประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีที่ได้รบั การจัดดันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

ตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือ
สภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรง
ตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
กำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตรา
สารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะ
มีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้น
มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า

BBB (tha)
BBB แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรา

B (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
กำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย
ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึน้ ตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น

สารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลีย่ นแปลง
ของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถใน
การชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่า
ตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BB (tha)
BB แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร

C (tha)

B (tha)
B แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้

D (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
กำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย
ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะทีเ่ อื้อต่อ
การดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น

อื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศ
นั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตาม
กำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึน้ ตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
ในทางลบ

แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

ออกตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้
และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่
ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่าง
ต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น
ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวในระยะสั้น
สำหรับประเทศไทย
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Fitch Ratings
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย
เครื่องบ่งชีพ้ ิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความ
น่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ระดับสากลเครื่องหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับ
ความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบ
กันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทัง้ นี้ จะไม่มีการระบุสญ
ั ลักษณ์ ต่อท้าย
ดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า
“CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว
และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือ
ในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)”
สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับ
อันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่
จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชีแ้ นวโน้ม
ในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์”
ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รบั การปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชือ่ ถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วง
ระยะเวลาสั้น ๆ

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

อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถ
ในการปฎิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนิน
ธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว

D (tha)

อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้
ซึ่งกำลังอยูใ่ นภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

Tris Rating
อันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้น

อันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น มีอายุต่ำกว่า 1 ปี

ชำระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจาก
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

ระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการ
ผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับ
เครดิตในระดับดังกล่าวซึง่ มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการ
ผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

AAA
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำทีส่ ุด บริษัทมีความสามารถในการ

T1
T1 ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งใน

AA
AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืน

T2
T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งใน

เงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

ระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ

A
A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืน

T3
T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้

BBB
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษทั มีความสามารถในการชำระ

T4
T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

เงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับสูงกว่า

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ใน
ตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่
รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ
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Tris Rating
อันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้น

อันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น มีอายุต่ำกว่า 1 ปี
นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังกำหนด "แนวโน้มอันดับเครดิต" (Rating Outlook) เพื่อ
สะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลีย่ นแปลงอันดับ เครดิตของผู้ออกตราสารใน
ระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของ
ผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับ
เครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้
ของหน่วยงานนั้นๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่
Positive
หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
Stable
หมายถึงอันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
Negative หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับลดลง
Developing หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลีย่ นแปลง

BB
BB ความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืน

เงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่ง
อาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B
B ความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ

คืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการ
ชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ

C
C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการ

ชำระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่
เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชำระหนี้ได้
D
D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถ

ชำระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย
เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

49

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
เพื่อการเลี้ยงชีพ : SCBRMPIN

ข้อกำหนดอื่น ๆ
 บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการ ในการนำส่ง เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึงผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่น (ถ้ามี) เช่น ผ่าน
ช่องทางอิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย
30 วันก่อนวันเริ่มดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการนำส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น
ใดในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ ซึ่งบริษัทจัดการได้คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในการนำส่ง
จดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแก้ไขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการโดยเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission) :

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการ
กองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคล
ดังกล่าว (Churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและ
คำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุน บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ใน
รายงานรอบปีบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย
 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์
ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากบริษัทจัดการ ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือ
กฎหมายต่าง ๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด
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(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีล ักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้อ งกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ
(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความ
น่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ
นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสาร
หรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายต่าง ๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ
ทั้งนี้ คำว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คำว่า “กฎหมายต่าง ๆ” นั้น ให้มีความหมายรวมถึงกฎหมายของ
ประเทศต่าง ๆ ที่กองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศนั้นๆ ด้วย
 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน :

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมี
ผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
(Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่ง
รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมี
ไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA
กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบาง
ประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข ้อ กำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข อง FATCA (กล่าวคือ มีส ถานะเป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศ
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
(ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน
ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุตคิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับกองทุนรวมหรือ บริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่ส ามารถดำเนิ นการลงทุ นต่อ ไปได้ และ/หรือ ดำเนินการลงทุนได้อ ย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
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เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัท
จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และ
เพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้
คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่า
หน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัท
จัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้อ งขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อ ยืนยันหรือ พิส ูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน
FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมาย
ดังกล่าว
(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อ ให้กองทุนหรือ ผู้ถือ หน่วยลงทุนโดยรวมได้ร ับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่ส อดคล้อ งกับกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการ
กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยน/โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้
สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการ
ดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัท
จัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก
ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็น
พลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ
(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือ
ดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
 ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กฎ เกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
และ/หรือ การจัดการกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที ่จะปรับปรุง/เปลี่ ยนแปลงในเรื่อ งดัง กล่า วข้ างต้ น เพื่อ ให้เป็นไปตามประกาศ
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คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะ
ดำเนินการตามแนวทางที่ประกาศกำหนด และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
 การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน : ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไร
ก็ดี ในกรณีที่กองทุนปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอมติได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง บริษัท
จัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหน่วยของกองทุนปลายทางในส่วน
ที่เหลือ
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คำเตือน / ข้อแนะนำ
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการลงทุน
เพื่อบริษัทจัดการได้ที่ทางเว็บไซต์ www.scbam.com
 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการ
เลี้ยงชีพ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการ
เลี้ยงชีพ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
 ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความเหมาะสม
ของการลงทุนโดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
คำเตือนหรือคำแนะนำตามประกาศอื่น
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
 กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อันเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scbam.com
 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถ
กำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติด
ประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการ
ทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุน เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
 ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการ
กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
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กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
เพื่อการเลี้ยงชีพ : SCBRMPIN

รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์
เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ต ี้ แอนด์ อินฟราสตร ัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
้ เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
1. ข้อมูลทว่ ั ไป
่ โครงการจ ัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ต ี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิ
ชือ
เบิล
้ เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
่ โครงการจ ัดการ (อ ังกฤษ) : SCB Property and Infrastructure Flexible RMF
ชือ
่ ย่อโครงการ : SCBRMPIN
ชือ
ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้
การกาหนดอายุโครงการ : ไม่กาหนด
รายละเอียดเพิม
่ เติมเงือ
่ นไข (อายุโครงการ) :
ิ้ สุดลง และ/หรืออาจยุตห
บริษัทจัดการอาจพิจารณาให ้โครงการจัดการกองทุนรวมทีไ่ ด ้รับอนุมัตส
ิ น
ิ รือปิ ด
้ สุ ด ระยะเวลาเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ได ้โดยจะไม่ น ากอง
เสนอการขายหน่ ว ยลงทุ น ครั ง้ แรกก่ อ นสิน
ิ ไปจดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม โดยถือว่าได ้รับมติจากผู ้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะ
ทรัพย์สน
ดาเนินการดังกล่าวโดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู ้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมมีจานวนเงินทีไ่ ด ้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้ กองทุน
(2) กองทุนไม่สามารถลงทุนได ้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเนื่องจากปั จจัยอืน
่ ใดที่
ทาให ้ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเข ้าไปลงทุนปรับ ตัวลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ทั ง้ นี้ ขึน
้ อยู่กั บ
ดุลยพินจ
ิ ของบริษัทจัดการ
(3) มีการเปลีย
่ นแปลงกฎระเบียบเกีย
่ วกับวงเงินรับอนุญาตให ้นาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(4) ผู ้จัดการกองทุนพิจารณาแล ้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในและ/หรือต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/
่ ได ้ว่าเป็ นการปกป้ องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู ้ถือหน่วยลงทุน ซึง่ อาจส่งผล
หรือมีเหตุให ้เชือ
กระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีบ
่ ริษัทจัดการคาดหวัง
(5) ไม่ส ามารถสรรหาหรือ ลงทุ นในกองทุ นรวมต่ างประเทศใดๆ ที่ม ีนโยบายการลงทุ นสอดคล ้องกั บ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิท ี่จะเลิก กองทุนได ้
โดยถือว่าได ้รับมติจากผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล ้ว
(6) เหตุอน
ื่ ใดทีก
่ ระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ทัง้ นี้ ขึน
้ กับดุลยพินจ
ิ ของบริษัทจัดการ
้ /สั่งซือ
้ หน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้จองซือ
้ /สั่งซือ
้ หน่วยลงทุนต่อไปและจะแจ ้ง
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซือ
ให ้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับตัง้ แต่วันถัดจากวันยุตก
ิ ารเสนอขายหน่วยลงทุน
หรือวันยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนแล ้วแต่กรณี
ล ักษณะโครงการ : กองทุนเพือ
่ ผู ้ลงทุนทั่วไป
ล ักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
ว ัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อ ส่งเสริม การออมเงินและการลงทุ นระยะยาวส าหรับ การเกษี ยณอายุข องประชาชนทั่ ว ไป จากการ
ลงทุนหน่ วย Property และ/หรือหน่ วย Infra ที่จดทะเบียนทั ง้ ในและต่างประเทศ รวมถึงอาจลงทุนใน
ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน เงินฝาก บัตรเงินฝาก หน่วย CIS Exchange Traded Fund
ิ อื่น ที่ก องทุ น สามารถลงทุ น ได ้ตาม
(ETF) ทั ง้ ในและต่ า งประเทศ ตลอดจนหลั ก ทรั พ ย์แ ละทรั พ ย์ส น
หลักเกณฑ์ทส
ี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2. ประเภทกองทุน
ิ ทางเลือก
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ทรัพย์สน
ก ารล งทุ น ข องน โย บ าย ก ารล งทุ น ใน ท ร พ
ั ย์ ส ิน ท างเลื อ ก : ห น่ วยล งทุ นข องกองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์/REITs/กองทุนรวมโครงสร ้างพืน
้ ฐาน
ประเภทกองทุนรวมตามล ักษณะพิเศษ :
1

กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ต ี้ แอนด์ อินฟราสตร ัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
้ เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
- กองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
- กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
ประเภทการลงทุนตามล ักษณะพิเศษอืน
่ ๆ:
- กองทุนรวมทีม
่ น
ี โยบายเปิ ดให ้มีการลงทุนในกองทุนรวมอืน
่ ภายใต ้ บลจ. เดียวกัน
่ งเกีย
่ งทัง้ ในและ
ประเภทการลงทุนตามความเสีย
่ วก ับต่างประเทศ : กองทุนทีล
่ งทุนแบบมีความเสีย
ต่างประเทศ
ั วนการลงทุนในต่างประเทศ :
การกาหนดสดส่
ั วนการลงทุน : โดยเฉลีย
สดส่
่ ในรอบปี บัญชีไม่เกิน ร ้อยละ 79.0 ของ NAV
รายละเอียดเพิม
่ เติมเกีย
่ วก ับนโยบายการลงทุนและล ักษณะพิเศษ:
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่ วย Property และ/หรือหน่ วย Infra ที่จดทะเบียนทั ง้ ในและต่างประเทศ
รวมถึงอยูร่ ะหว่างการดาเนินการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิ ดเสนอขายครัง้ แรก โดยส่งผลให ้มี net
ิ ดังกล่าวโดยเฉลีย
ิ สุท ธิ
exposure ในทรัพ ย์สน
่ ในรอบปี บัญ ชีไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพ ย์สน
ของกองทุน
ส่ว นที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนใน ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้ กงึ่ ทุน เงินฝาก บั ต รเงินฝาก
หน่ ว ย CIS Exchange Traded Fund (ETF) ทั ้ง ในและต่ า งประเทศ รวมถึง อาจลงทุ น ในตราสารที่ มี
ลั ก ษณะของสั ญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน า้ แฝง (Structured Notes) ลงทุ น ในหรือ มี ไ ว ้ซึ่ง สั ญ ญาซื้ อ ขาย
ล่วงหน ้า (Derivatives) เพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management)
่ ง เพื่อให ้สามารถสร ้างผลตอบแทนจากการลงทุนได ้เพิม
และ/หรือการบริหารความเสีย
่ ขึน
้ และ/หรือลด
้จ่
้
ค่ า ใช า ยของกองทุ น หรือ ธุ ร กรรมการให ย้ ืม หลั ก ทรั พ ย์ หรือ ธุ ร กรรมการซื อ โดยมีสั ญ ญาขายคื น
ิ อืน
(Reverse Repo) ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สน
่ หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ี น
ื่ ทีก
่ องทุนสามารถ
ลงทุนได ้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส
ี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
กองทุนอาจลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพ ย์ (กอง1) หรือทรัส ต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร ้างพื้นฐาน (infra) ซึง่ อยู่ภายใต ้การ
ิ สุทธิของกองทุน ยกเว ้นกรณีท ี่
จัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร ้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สน
กองทุนปลายทางเป็ นกองทุนรวมอสังหาริม ทรัพ ย์ (กอง1) และกองทุ นรวมโครงสร ้างพื้นฐาน (infra)
ลงทุนสูงสุดได ้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนใน
หน่วยลงทุนดังกล่าวต ้องอยูภ
่ ายใต ้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึง่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เงือ
่ นไข
ทีส
่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด ทัง้ นี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย ้อนกลับในกองทุนต ้น
ทาง (circle investment) และกองทุ น ปลายทางจะไม่ ล งทุ น ต่ อ ในกองทุ น อื่น ภายใต บ
้ ริษั ทจั ด การ
เดียวกัน (cascade investment) เกินกว่า 1 ทอด
การใช ้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต ้การจัดการเดียวกัน : ห ้ามมิให ้กองทุนต ้น
ทางลงมติให ้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ด ี ในกรณีทก
ี่ องทุนปลายทางไม่สามารถดาเนินการเพื่อขอมติ
ได ้ เนื่องจากติดข ้อจากัดห ้ามมิให ้กองทุนต ้นทางลงมติให ้กองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับ
ความเห็ น ชอบจากส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ หากได ้รับ มติเกิน กึง่ หนึ่งของผู ้ถือ หน่ ว ยของ
กองทุนปลายทางในส่วนทีเ่ หลือ
่ ถือต่ากว่าทีส
นอกจากนี้ อาจลงทุนหรือมีไว ้ซึง่ ตราสารหนี้ทม
ี่ อ
ี ันดับความน่ าเชือ
่ ามารถลงทุนได ้ (Non่ ถือ (Unrated) รวมทัง้ ตราสาร
investment grade) และตราสารหนี้ทไ
ี่ ม่ได ้รับการจัดอันดับความน่ าเชือ
ทุ น ที่ ไ ม่ ไ ด จ้ ดทะเบี ย นในตลาดห ลั ก ทรั พ ย์ (Unlisted) โดยเป็ นไปตามห ลั ก เกณ ฑ์ ท ี่ ส านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีนโยบายการลงทุนทีส
่ ง่ ผลให ้มี net exposure ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
่
ิ
ความเสียงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บั ญ ชีไม่เกินร ้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพ ย์ส นสุท ธิของกองทุน
โดยกองทุ น อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน า้ (Derivatives) เพื่ อ ป้ องกั น ความเสี่ย งจากอั ต รา
แลกเปลีย
่ น (Hedging) ตามความเหมาะสมสาหรับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะซึง่ ขึน
้ อยู่กับดุลยพินิจของ
ผู ้จัดการลงทุน โดยผู ้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้อง เช่น ปั จจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน
การคลัง เป็ นต ้น เพือ
่ คาดการณ์ทศ
ิ ทางอัตราแลกเปลีย
่ น
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กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ต ี้ แอนด์ อินฟราสตร ัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
้ เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
ทัง้ นี้ ในการคานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจ
ไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด ้วยก็ได ้ ทัง้ นี้ โดยต ้องคานึงถึงประโยชน์ของผู ้ลงทุนเป็ นสาคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันทีจ
่ ดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
ิ ของกองทุนเนื่องจากได ้รับคาสัง่ ขายคืนหรือสับเปลีย
3. ช่วงระยะเวลาทีต
่ ้องใช ้ในการจาหน่ายทรัพย์สน
่ น
หน่วยลงทุน หรือมีการโอนย ้ายกองทุนจานวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทัง้ นี้ ต ้องไม่เกินกว่า 10 วันทา
การ
ในกรณีทก
ี่ องทุนมีการลงทุนในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 5
ิ สุทธิของกองทุนปลายทางหากปรากฏว่ามูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนปลายทางที่
ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะ
กองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สน
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธก
ี ารทีส
่ านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด โดยกองทุนปลายทาง
ดังกล่าวเป็ นกองทุนต่างประเทศทีไ่ ม่มวี ัตถุประสงค์การลงทุนในทานองเดียวกับกองรวมดัชนีหรือกองทุน
รวมอีทเี อฟ
ิ สุท ธิ ณ วั นใดวัน หนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูล ค่า ทรัพ ย์ส น
ิ สุท ธิของกองทุ น
(1) มูล ค่า ทรัพ ย์ส น
ปลายทางดังกล่าว
ิ สุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนปลายทางนัน
ใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สน
้
ิ สุทธิของกองทุนปลายทางทีก
ในกรณีทม
ี่ ูลค่าทรัพย์สน
่ องทุนไปลงทุนลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัท
จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
ิ ลดลงพร ้อมแนวทางการด าเนิ น การโดยค านึ ง ถึง
(1) แจ ง้ เหตุ ท ี่ ก องทุ น ปลายทางมีมู ล ค่ า ทรั พ ย์ส น
ประโยชน์ทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ของผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให ้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู ้ถือหน่วยลงทุน
ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วันทีม
่ ก
ี ารเปิ ดเผยข ้อมูลของกองทุนปลายทางทีป
่ รากฏเหตุ
(2) ปฏิบัตต
ิ ามแนวทางการดาเนินการตาม (1) ให ้แล ้วเสร็จภายใน 60 วันนั บแต่วันทีม
่ ก
ี ารเปิ ดเผยข ้อมูล
ของกองทุนปลายทางทีป
่ รากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดาเนินการให ้สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการนั บแต่วันที่
ดาเนินการแล ้วเสร็จ
(4) เปิ ดเผยข ้อมูลเกีย
่ วกับการดาเนินการของกองทุนตาม (1) ต่อผู ้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให ้ผู ้ที่สนใจจะ
ลงทุนรับรู ้และเข ้าใจเกีย
่ วกับสถานะของกองทุน ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะดาเนินการให ้บุคลากรทีเ่ กีย
่ วข ้อง
เปิ ดเผยข ้อมูลเกีย
่ วกับการดาเนินการดังกล่าวด ้วย
ระยะเวลาในการด าเนิน การตามข ้อ (2) บริษั ทจั ด การสามารถขอผ่ อ นผั นต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลีย
่ นแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ นกองทุน
รวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) หรือกองทุนรวมทีม
่ ก
ี ารลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้ โดยไม่ทาให ้ระดั บ
่ งของการลงทุน (risk spectrum) เพิม
ความเสีย
่ ขึน
้ ทัง้ นี้ ให ้เป็ นไปตามดุลยพินจ
ิ ของผู ้จัดการกองทุนซึง่
ขึน
้ อยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู ้ถือหน่ วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะ
ดาเนินการแจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 60 วัน ก่อนดาเนินการเปลีย
่ นแปลงประเภท
กองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู ้สนับสนุนการขายหรือ
้ คืนหน่วยลงทุน (ถ ้ามี)
รับซือ
3. ข้อมูลทีเ่ กีย
่ วก ับจานวนเงินทุนโครงการ
จานวนเงินทุนโครงการเริม
่ ต้น : 3,000,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิม
่ เงินทุนโครงการ : มี
ในระหว่า งระยะเวลาการเสนอขายหน่ว ยลงทุ น ครงั้ แรก บริษ ท
ั จด
ั การเสนอขายหน่ว ยลงทุ น
มากกว่าจานวนเงินทุน : เป็ นจานวนร ้อยละ 15.00 ของจานวนเงินทุนโครงการ
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กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ต ี้ แอนด์ อินฟราสตร ัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
้ เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
มูลค่าทีต
่ ราไว้ตอ
่ หน่วย : 10.0000 บาท
จานวนหน่วยลงทุนเริม
่ ต้น : 300,000,000 หน่วย
ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายครงแรก
ั้
: 10.0000 บาท
รายละเอียดเพิม
่ เติม :
1) หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการ (ใช ้ green shoe option) แต่
ไม่เต็มจานวนทีเ่ พิม
่ อีกร ้อยละ 15 ของจานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวน
ิ เป็ นกองทุนรวมก่อน
สิทธิดาเนินการปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดาเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สน
้ สุดระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ผู ้ถือหน่ วยลงทุนทราบ
ครบกาหนดสิน
ล่วงหน ้า
2) ราคาของหน่ วยลงทุนทีเ่ สนอขายครัง้ แรก : 10.0000 บาท (บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน
้ ขายหลักทรัพย์ (ถ ้ามี))
(ถ ้ามี) บวกภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ (ถ ้ามี) บวกค่าใช ้จ่ายในการซือ
3) บริษัท จั ด การนาเงินไปลงทุ นต่า งประเทศภายใต ้วงเงินที่ไ ด ้รับ จั ด สรรจากส านั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือ หน่วยงานอืน
่ ใดทีม
่ อ
ี าจตามกฎหมาย
อนึง่ การเพิม
่ หรือลด และ/หรือการโอนหรือรับโอนวงเงินรับอนุญาตให ้สามารถไปลงทุนในต่างประเทศ
ตามเงื่อ นไขต่างๆ ดั งกล่า วข ้างต ้น จะส่งผลกระทบถึงจ านวนเงินทุนของโครงการซึง่ บริษั ทจัด การขอ
สงวนสิทธิทจ
ี่ ะดาเนินการโดยถือว่าได ้รับมติจากผู ้ถือหน่วยลงทุน
4. การบริหารจ ัดการกองทุน
้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
ั
การลงทุนในสญญาซื
อ
้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) :
ั
ว ัตถุประสงค์ของการลงทุนในสญญาซื
อ
่ ง (Non-Hedging)
- ทีม
่ ไิ ด้มวี ัตถุประสงค์เพือ
่ ลดความเสีย
ั ซ ้อน
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบ
วิธก
ี ารในการคานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อต
ั ราส่ว นการลงทุ น ใน derivatives สู ง สุ ด (Maximum Global Exposure) ไม่ เกิน ร้อยละ :
100.00
้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
ั
การลงทุนในตราสารทีม
่ ส
ี ญญาซื
อ
กลยุท ธ์ก ารบริห ารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให ้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่า
ดัชนีชวี้ ัด (active management)
ั ซ ้อน
ล ักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบ
5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่ม ี
6. การจ่ายเงินปันผล :
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
หล ักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : กาหนดเวลา วิธก
ี าร และข้อจาก ัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน : ้ คืนหน่วยลงทุน
7. การร ับซือ
้ คืน : 1,000.00 บาท
มูลค่าขนต
ั้ า
่ ของการร ับซือ
้ คืน : ไม่กาหนด
จานวนหน่วยลงทุนขนต
ั้ า
่ ของการร ับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน :
วิธก
ี ารร ับซือ
- แบบดุลยพินจ
ิ ของผู ้ลงทุน
้ คืน : อืน
ระยะเวลาในการร ับซือ
่ ๆ โปรดระบุ
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กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ต ี้ แอนด์ อินฟราสตร ัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
้ เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
้ ขายหน่วยลงทุน
ทุกวันทาการซือ
้ คืนหน่วยลงทุน : ผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่ต ้องแจ ้งล่วงหน ้า
การร ับซือ
รายละเอียดเพิม
่ เติม :
- ในกรณีสงั่ ขายคืนเป็ นจานวนหน่วยเมือ
่ คิดเป็ นจานวนเงินแล ้วต ้องเป็ นไปตามมูลค่าขัน
้ ต่าของการสัง่ ขาย
คืนด ้วย
- บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิท ี่จะปรับลด ยกเว ้นจานวนหรือ มูลค่าขัน
้ ต่าข ้างต ้นในอนาคตได ้โดยถือ ว่า
ได ้รับความเห็นชอบจากผู ้ถือหน่วยลงทุนแล ้ว ซึง่ จะแจ ้งให ้ผู ้ถือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 1
วั น ก่ อ นวั น ด าเนิ น การดั ง กล่ า ว โดยจะประกาศผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ข องบริษั ทจั ด การ และเว็ บ ไซต์ข อง
้ คืนหน่วยลงทุน (ถ ้ามี)
ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
้ คืนน ้อยกว่าทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้นได ้
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกาหนดมูลค่าขัน
้ ต่าของการรับซือ
เพือ
่ รองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยูก
่ ับดุลยพินจ
ิ ของบริษัท
จัดการ
- ในกรณีทจ
ี่ านวนหน่วยลงทุนทีส
่ งั่ ขายคืนหรือจานวนเงินทีผ
่ ู ้ถือหน่วยลงทุนต ้องการได ้รับจากการขายคืน
้ คืน
หน่วยลงทุนในคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั น
้ มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด ้วยค่าธรรมเนียมการรับซือ
หน่ วยลงทุน (ถ ้ามี) ของผู ้ถือหน่ วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะถือว่าผู ้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าทีป
่ รากฏอยูใ่ นรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน
้
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให ้แก่บริษัทจัดการ และการขายคืนดังกล่าวเป็ นผลให ้
หน่วยลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุนทีป
่ รากฏอยู่ในรายการทีบ
่ ันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่า
้ คืนหน่วยลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุนทัง้ หมด
กว่าทีบ
่ ริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซือ
ในรายการดังกล่าว
- ในกรณี ท ี่ผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ได ้ยื่นค าสั่งขายคืน หน่ วยลงทุ นต่อ บริษั ทจั ด การ และบริษั ทจั ด การยั งไม่
้ คืนหน่วยลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุนได ้โดยอยู่ในระหว่างการดาเนินการของบริษัทจัดการ
สามารถรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน” ผู ้ถือหน่วย
ตามหัวข ้อ “เงือ
่ นไข ข ้อจากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซือ
ลงทุ น อาจขอยกเลิก ค าสั่ ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ได ใ้ นระหว่ า งเวลาท าการซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ใดที่
้ คืนหน่วยลงทุนทีผ
ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
่ ู ้ถือหน่วยลงทุนได ้ยืน
่ คาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ การ
่
ยกเลิกคาสังขายคืนจะสมบูรณ์ก็ตอ
่ เมือ
่ ได ้รับการอนุมัตจ
ิ ากบริษัทจัดการก่อน
้ คืนหน่วยลงทุน
- การชาระเงินค่ารับซือ
ิ มูลค่า
บริษัทจัดการจะชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนั บแต่วันคานวณมูลค่าทรัพย์สน
้
้
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของวันทาการรับซือคืนหน่วยลงทุน โดยโอนเงินเข ้า
บั ญ ชีเงิน ฝากของผู ถ้ ือ หน่ ว ยลงทุ น ที่เปิ ดไว ้กั บ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด (มหาชน) หรือ ธนาคาร
พาณิ ช ย์อ ื่น ตามเลขที่บั ญ ชีท ี่ผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุ น แจ ้งไว ้ในใบค าขอใช ้บริก ารกองทุ น หรือ จ่ า ยเป็ นเช็ ค
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู ้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทาง
ไปรษณียล
์ งทะเบียนตามทีอ
่ ยูท
่ รี่ ะบุไว ้ในคาขอใช ้บริการกองทุน หรือวิธอ
ี น
ื่ ใดทีบ
่ ริษัทจัดการกาหนด
้ คืนหน่วยลงทุน :
เงือ
่ นไข ข้อจาก ัด หรือสิทธิในการระง ับ การโอน หรือการร ับซือ
้ คืน สับเปลีย
ิ อืน
1. การชาระค่ารับซือ
่ นหน่วยลงทุนด ้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สน
่ แทนเงิน
ิ อืน
บริษัทจัดการจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ แทน
เงินได ้ในกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน หรือกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหน่วยลงทุน
ิ อืน
ตกลงรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ แทนเงิน และบริษัทจัดการได ้รับมติ
ิ อื่น แทนเงินได ้ รวมถึงกรณี อ ื่นใดที่
พิเศษให ้ช าระค่า ขายคืนหน่ วยลงทุ นเป็ นหลั ก ทรัพ ย์ห รือ ทรัพ ย์ส น
เป็ นไปตามประกาศสานั กงาน ก.ล.ต. กาหนด โดยบริษัทจัดการจะกาหนดขัน
้ ตอนการดาเนินการต่อไป
ซึง่ ขัน
้ ตอนทีก
่ าหนดต ้องสามารถปฏิบัตไิ ด ้จริงและเป็ นธรรมต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย
2. การเลือ
่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน
บริษัท จัด การจะเลื่อ นก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผู ้ถือ หน่ วยลงทุนที่ม ีคาสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดไว ้แล ้วได ้ เฉพาะในกรณีทก
ี่ าหนดไว ้ ซึง่ ต ้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
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กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ต ี้ แอนด์ อินฟราสตร ัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
้ เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
่ โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทเี่ ข ้าเหตุใดเหตุหนึ่ง
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล ้ว มีความเชือ
ดังนี้ โดยได ้รับความเห็นชอบของผู ้ดูแลผลประโยชน์แล ้ว
ิ ของกองทุนรวมเปิ ดได ้อย่าง
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให ้ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
สมเหตุสมผล
ิ ทีล
(ข) มีเหตุทท
ี่ าให ้กองทุนรวมไม่ได ้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ งทุนไว ้ตามกาหนดเวลา
ปกติ ซึง่ เหตุดังกล่าวอยูน
่ อกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
้
(2) ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ
่ ริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไม่ถูกต ้องโดยมีมูลค่าตัง้ แต่ 1 สตางค์ขน
ึ้ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่
ร ้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือ ราคาที่ถูกต ้อง และผู ้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได ้รับ รองข ้อมูล ในรายงานการ
แก ้ไขราคาย ้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลื่อ นก าหนดการช าระเงิน ค่ า ขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ตาม (1) หรือ (2) บริษั ทจั ด การจะปฏิบั ต ิต าม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) เลือ
่ นกาหนดชาระค่าขายคืนได ้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วันทีผ
่ ู ้ถือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุนนัน
้ เว ้นแต่ได ้รับการผ่อนผันจากสานักงาน ก.ล.ต.
(2) แจ ้งผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
่ ค
ี าสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว ้แล ้วให ้ทราบถึงการเลือ
่ นกาหนดการชาระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนรายอืน
่ และผู ้ลงทุนทั่วไปให ้ทราบเรือ
่ งดังกล่าวด ้วย
วิธก
ี ารใดๆ โดยพลัน
(3) แจ ้งการเลือ
่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร ้อมทัง้ จัดส่งรายงานทีแ
่ สดงเหตุผลของ
การเลือ
่ น และหลักฐานการได ้รับความเห็นชอบของผู ้ดูแลผลประโยชน์ตามข ้อ (1) หรือการรับรองข ้อมูล
ของผู ้ดูแลผลประโยชน์ตามข ้อ (2) ต่อสานั กงาน ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให ้
ผู ้ดูแลผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได ้
(4) ในระหว่า งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน หากมีผู ้ถือหน่ วยลงทุนสั่งขายคืน
้ คืนหน่ วยลงทุนนั น
หน่ วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัท จัดการจะรับซือ
้ โดยชาระค่าขายคืนแก่ผู ้ถือ
หน่วยลงทุนตามลาดับวันทีส
่ ง่ คาสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
3. เงือ
่ นไขและข ้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน
3.1 หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย
้ งชีพ ไม่สามารถนาไป จาหน่ าย โอน จานา หรือนาไปเป็ น
หลักประกันได ้ ทัง้ นี้ เพือ
่ ให ้เป็ นไปตามทีก
่ ฎหมายกาหนด
3.2 เพือ
่ ประโยชน์สงู สุดของการบริหารจัดการกองทุน การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน
ให ้อยู่ ใ นดุ ล ยพินิจ ของบริษั ทจั ด การแต่ เ พี ย งผู เ้ ดีย ว โดยบริษั ทจั ด การขอสงวนสิท ธิท ี่จ ะรั บ /ปฏิเสธ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให ้แก่บุคคลใดก็ได ้ โดยบุคคลทีบ
่ ริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์
ที่ จ ะไม่ รั บ ลงทะเบี ย นการโอนหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ให น
้ ั ้ น รวมถึง แต่ ไ ม่ จ ากั ด เพี ย ง พลเมื อ ง
สหรั ฐ อเมริก า ผู ้ที่ม ีถ น
ิ่ ฐานอยู่ ในสหรั ฐ อเมริก า บุ ค คลซึง่ ปกติม ีถ น
ิ่ ที่อ ยู่ ใ นสหรัฐ อเมริก า รวมถึง กอง
ิ ของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห ้างหุ ้นส่วนซึง่ จัดให ้มีขน
ทรัพย์สน
ึ้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
3.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่ วยลงทุนของผู ้ลงทุน หากการลงทะเบียน
โอนหน่วยลงทุนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
้ คืนไม่สบเปลี
ั
เงือ
่ นไข ข้อจาก ัด การไม่ขายไม่ร ับซือ
ย
่ นหน่วยลงทุนตามสง่ ั :
้ คืนไม่สับเปลีย
- การไม่ขายไม่รับซือ
่ นหน่ วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการจะปฏิบัตต
ิ ามประกาศสานั กงาน
คณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรัพ ย์และตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ เงื่อ นไข และ
วิธก
ี ารจัดการกองทุนรวมเพือ
่ ผู ้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพือ
่ ผู ้ลงทุนทีม
่ ใิ ช่รายย่อย และกองทุนรวมเพือ
่ ผู ้
ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์การ
จัด การกองทุ นรวมเพื่อ ผู ้ลงทุ นทั่ ว ไป กองทุ นรวมเพื่อ ผู ้ลงทุ นที่ม ใิ ช่รายย่อ ย กองทุนรวมเพื่อ ผู ้ลงทุ น
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
้ /สับเปลีย
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะปิ ดรับคาสั่งซือ
่ นหน่วยลงทุนเข ้าชัว่ คราว ณ เวลาใดเวลาหนึง่
ตามทีบ
่ ริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทราบล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า 3 วันทา
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กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ต ี้ แอนด์ อินฟราสตร ัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
้ เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
้ /สับเปลีย
การก่อนการใช ้สิทธิปิดรับคาสั่งซือ
่ นหน่ วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
้ คืนหน่วยลงทุน (ถ ้ามี)
จัดการและเว็บไซต์ของผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
- บริษั ทจั ด การขอสงวนสิท ธิป ฏิเสธค าสั่ งซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ของผู ้ลงทุ น หากการสั่งซื้อ ดั งกล่า วขั ด กั บ
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทาให ้
่ งทางกฎหมายหรือต่อชือ
่ เสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคานึงถึง
เกิดความเสีย
ประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
้ า
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ
่ ย
8.1 ค่าธรรมเนียมรวม
้ า
ประมาณการค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทงหมด
ั้
ในอ ัตราไม่เกินร้อยละ : 3.21 ต่อปี ของ
ิ รวมหักด ้วยหนี้สน
ิ รวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์
มูลค่าทรัพย์สน
ค่า ธรรมเนี ยมนายทะเบียน และค่า ธรรมเนี ยมอืน
่ ที่เรียกเก็ บ จากกองทุนรวมที่ม ีฐ านในการคานวณจาก
ิ สุทธิ ณ วันทีค
ิ สุทธิของกองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สน
่ านวณมูลค่าทรัพย์สน
รายละเอียดเพิม
่ เติม : ้ า
8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
ิ
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจ ัดการรายปี ในอ ัตราไม่เกินร้อยละ : 2.68 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ
รวมหักด ้วยหนี้สนรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัด การ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม
ิ
นายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอืน
่ ทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทีม
่ ีฐานในการคานวณจากมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนรวม
สุทธิ ณ วันทีค
่ านวณมูลค่าทรัพย์สน
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์รายปี ในอ ัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี ของมูลค่า
ิ รวมหั ก ด ้วยหนี้ ส น
ิ รวม ก่อ นหั ก ค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การ ค่ า ธรรมเนี ย มผู ้ดู แ ลผลประโยชน์
ทรั พ ย์ส น
ค่า ธรรมเนี ยมนายทะเบียน และค่า ธรรมเนี ยมอืน
่ ที่เรียกเก็ บ จากกองทุนรวมที่ม ีฐ านในการคานวณจาก
ิ สุทธิ ณ วันทีค
ิ สุทธิของกองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สน
่ านวณมูลค่าทรัพย์สน
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอ ัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปี ของ
ิ รวมหักด ้วยหนี้สน
ิ รวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์
มูลค่าทรัพย์สน
ค่า ธรรมเนี ยมนายทะเบีย น และค่า ธรรมเนี ยมอืน
่ ที่เรียกเก็ บ จากกองทุนรวมที่ม ีฐ านในการคานวณจาก
ิ สุทธิ ณ วันทีค
ิ สุทธิของกองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สน
่ านวณมูลค่าทรัพย์สน
ค่าธรรมเนียมทีป
่ รึกษาการลงทุน : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจ ัดจาหน่าย : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมอืน
่ ๆ : มี
ิ รวมหั กด ้วย
ประมาณการค่าธรรมเนียมอืน
่ ๆ ในอต
ั ราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี ของมูลค่าทรัพ ย์สน
ิ รวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หนี้สน
ิ สุทธิ ณ วันที่
และค่าธรรมเนียมอืน
่ ทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทีม
่ ฐ
ี านในการคานวณจากมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนรวม
คานวณมูลค่าทรัพย์สน
้ า
รายละเอียดเพิม
่ เติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม) :
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี
ในกรณีทก
ี่ องทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต ้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต ้นทางซ้าซ ้อนกับกองทุน
ิ สุทธิ 1,000 ล ้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
ปลายทาง เช่น กองทุนต ้นทาง มีมล
ู ค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ 900 ล ้านบาท
100 ล ้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ 100 ล ้านบาท ในอัตราทีก
ในอัตราทีก
่ องทุนต ้นทางกาหนด และเรียกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สน
่ องทุน
ปลายทางกาหนด เป็ นต ้น
ในกรณีทก
ี่ องทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพือ
่ เป็ นค่าตอบแทนเนื่องจาก
การทีก
่ องทุนนาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนัน
้ (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะ
ิ ของกองทุน
ดาเนินการให ้เงินจานวนดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สน
ค่าธรรมเนียมอืน
่ ๆ
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กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ต ี้ แอนด์ อินฟราสตร ัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
้ เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
เมือ
่ คานวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช ้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ รียกเก็บจริงจากกองทุนรวมจะต ้องไม่เกิน
ค่าธรรมเนียมรวมของกองทุน
(1) ค่าใช ้จ่ายเพือ
่ วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมตามจานวน
ทีจ
่ ่ายจริง ทัง้ นี้ ไม่เกินร ้อยละ 0.27 ของจานวนเงินทุนของโครงการและในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ น
ค่าใช ้จ่ายของกองทุนรวมเฉลีย
่ เท่ากันทุกวัน ภายในระยะเวลา 1 ปี เช่น ค่าใช ้จ่ายในการจัดทาโฆษณา
่ โฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช ้จ่ายด ้านการตลาด ค่าอบรมเผยแพร่ความรู ้ และ
ประชาสัมพันธ์ ค่าสือ
สัมมนาแนะนากองทุนรวม
ิ
(2) ค่าใช ้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ในการสอบบัญชี ซึง่ รวมค่าใช ้จ่ายตรวจสอบทรัพย์สน
ในประเทศ และต่างประเทศ
้ วนรายละเอียดโครงการกองทุนรวม หนังสือชีช
้ วนส่วนสรุป
(3) ค่าจัดทา จัดพิมพ์ และจัดส่ง หนังสือชีช
ข ้อมูลสาคัญ ส่วนข ้อมูลกองทุนรวม รวมถึงเอกสารประกอบการขายอืน
่ ๆ
ิ ในต่างประเทศ ในอัตราไม่เกินร ้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าหลักทรัพย์ของแต่
(4) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สน
ละสกุลเงิน (ถ ้ามี)
(5) ค่าจัดทาและจัดส่งรายงานใดๆ แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกองทุนรวมโดยตรง
หนังสือบอกกล่าวประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันและ/หรือข่าวสารถึง
ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีบ
่ ริษัทจัดการจัดทา ตลอดจนข่าวสารทีบ
่ ริษัทจัดการมีหน ้าทีจ
่ ด
ั ทาขึน
้ ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกาหนด
้ หน่วยลงทุน ใบสัง่ ซือ
้ หน่วยลงทุน ใบสัง่ ขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันการ
(6) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซือ
้ และขายหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอืน
ซือ
่ ๆ เกีย
่ วกับกองทุนรวม
้ หน่วยลงทุน ค่าใช ้จ่ายในการออกเช็ค และนาเงินเข ้าบัญชีสาหรับ
(7) ค่าใช ้จ่ายในการรับชาระเงินค่าซือ
้ คืนหน่วยลงทุน
การรับซือ
(8) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการใช ้บริการ SCB CASH MANAGEMENT ค่าสมุดเช็ค
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี เป็ นต ้น
(9) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช ้จ่ายทีเ่ กีย
่ วข ้องในการจัดตัง้ และ/หรือจัดการกองทุนทีเ่ กิดขึน
้ จากการปฏิบัต ิ
และ/หรือเพือ
่ ให ้เป็ นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอืน
่
ใดของรัฐทีเ่ กีย
่ วข ้อง เช่น ค่าธรรมเนียมคาขอจัดตัง้ และจัดการกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการจด
ิ ของโครงการจัดการเป็ นกองทุนรวม ค่าไปรษณียากร ค่าแปลเอกสารต่างๆ ที่
ทะเบียนกองทรัพย์สน
เกีย
่ วกับการลงทุน ค่าอากรแสตมป์ ต่างๆ ค่าดาเนินงานอืน
่ ๆ เป็ นต ้น
(10) ค่าใช ้จ่ายในการติดตามทวงถามหรือการดาเนินคดีเพือ
่ การรับชาระหนี้ใดๆของกองทุนรวมทัง้
้จ่
ิ
ค่าใช ายในการรับชาระหนี้เป็ นทรัพย์สนอืน
่ แทนการชาระหนี้ด ้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ เช่น ค่าที่
ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสืบทรัพย์และ/หรือบังคับคดี ค่าใช ้จ่าย
ในด ้านนิตก
ิ รรม ค่าใช ้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอืน
่ ใดทีเ่ กีย
่ วข ้องกับทางราชการ เป็ นต ้น
(11) ค่าใช ้จ่ายและค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ งกับการดาเนินงานของกองทุนรวม ได ้แก่ ค่าใช ้จ่าย (ถ ้ามี)
ในการดาเนินคดีของผู ้ดูแลผลประโยชน์ทฟ
ี่ ้ องร ้องให ้บริษัทจัดการปฏิบัตต
ิ ามหน ้าทีห
่ รือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพือ
่ ประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุน หรือเมือ
่ ได ้รับคาสัง่ จาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(12) ค่าใช ้จ่ายต่างๆทีเ่ กิดขึน
้ จากการปฏิบต
ั ต
ิ ามทีค
่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือ กฎหมายกาหนด
(13) ค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จากการรับจานองอสังหาริมทรัพย์ เพือ
่ เป็ นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม
(14) ค่าทีป
่ รึกษากฎหมาย (ถ ้ามี) ทีป
่ รึกษาการเงินอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)
(15) ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช ้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ งกับ
การจัดหา ได ้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกป้ องผลประโยชน์ ซึง่ สินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ตา่ ง ๆ
ของกองทุนทีน
่ อกเหนือไปจากทีไ่ ด ้ระบุไว ้ในข ้อ “ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์รายปี ”
(16) ค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดจากการผิดนัดชาระราคา (failed trade)
(17) ค่าใช ้จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมทีเ่ กิดขึน
้ ในช่วงการชาระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น
ค่าตอบแทนผู ้ชาระบัญชี ค่าผู ้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชาระบัญชีกองทุนรวม เป็ นต ้น
่
(18) ค่าใช ้จ่ายด ้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าใช ้จ่ายในการจัดทาโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสือ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู ้ ค่าใช ้จ่ายด ้านการตลาด ตลอดจนการสัมมนาแนะนา
กองทุน ซึง่ เกิดขึน
้ ภายหลังจากการจัดตัง้ กองทุนทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนตามจานวนทีจ
่ ่ายจริง โดยในทาง
บัญชีบริษัทจัดการจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายของกองทุนเฉลีย
่ เท่ากันทุกวันภายในระยะเวลา 1 ปี นับจาก
วันทีบ
่ ันทึกค่าใช ้จ่ายดังกล่าว ทัง้ นี้ จานวนเงินทีต
่ ัดจ่ายจะต ้องไม่เกินกว่าอัตราร ้อยละ 0.27 ของมูลค่า
ิ
ิ
ทรัพย์สนรวม หักด ้วยหนี้สนรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ (ถ ้ามี)
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กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ต ี้ แอนด์ อินฟราสตร ัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
้ เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ ้ามี) และค่าธรรมเนียมอืน
่ ทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทีม
่ ฐ
ี านในการคานวณ
ิ
ิ
จากมูลค่าทรัพย์สนสุทธิ (ถ ้ามี) ณ วันทีค
่ านวณมูลค่าทรัพย์สนสุทธิของกองทุนรวม โดยค่าใช ้จ่ายส่วนที่
เกินอัตราทีก
่ าหนดถือเป็ นค่าใช ้จ่ายดาเนินงานของบริษัทจัดการ
้ ขายหลักทรัพย์ทซ
ื้ หรือขายเพือ
(19) ค่านายหน ้าซือ
ี่ อ
่ ประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึง่ ได ้รวม
้ หรือสัง่ ขายหลักทรัพย์และ
ภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ หรือภาษี อน
ื่ ๆตามทีก
่ องทุนจะถูกเรียกเก็บเมือ
่ สัง่ ซือ
ค่าธรรมเนียมการทารายการในต่างประเทศ
่ งทีเ่ กีย
้ ขายล่วงหน ้า
(20) ค่าใช ้จ่ายทีเ่ กีย
่ วกับความเสีย
่ วข ้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญาซือ
และค่าใช ้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอืน
่ ๆตามทีจ
่ า่ ยจริงรวมถึงค่าใช ้จ่าย และค่าธรรมเนียมอืน
่ ใดเพือ
่ ให ้กองทุน
สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็ นต ้น
(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายทุกประเภททีเ่ กีย
่ วข ้องกับการใช ้ดัชนีชวี้ ด
ั /อ ้างอิง (Benchmark) ทีท
่ าง
ผู ้ให ้บริการและ/หรือผู ้พัฒนาดัชนีชวี้ ัด/อ ้างอิง (Benchmark) ดังกล่าว เรียกเก็บจากการใช ้บริการ ตามที่
จ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช ้จ่ายต่างๆทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ ภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรือ
ภาษี อน
ื่ ใด และภาษี ดังกล่าวจะถือเป็ นภาระของกองทุนรวม
ทัง้ นี้ ในกรณีทอ
ี่ ัตราภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ ภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษี อน
ื่ ใดมีการเปลีย
่ นแปลง บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดของกองทุนให ้สอดคล ้องกับการ
เปลีย
่ นแปลงดังกล่าว และให ้ถือว่าได ้รับความเห็นชอบจากผู ้ถือหน่วยลงทุนแล ้ว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช ้จ่ายตามหัวข ้อ
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่าย” รายการใดรายการหนึง่ หรือหลายรายการได ้ ทัง้ นี้ ขึน
้ กับดุลยพินจ
ิ ของ
บริษัทจัดการ เพือ
่ ประโยชน์ของกองทุนและผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
้ หรือผูถ
8.3 ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส
้ ง่ ั ซือ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)
เงือ
่ นไขในการกาหนดอ ัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่ม ี
้ ขาย
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร ้อยละ 3.21 ของมูลค่าซือ
้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)
ค่าธรรมเนียมการร ับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี
เงือ
่ นไขในการกาหนดอ ัตราค่าธรรมเนียมการซือ
้ ขาย
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร ้อยละ 3.21 ของมูลค่าซือ
ั
ค่าธรรมเนียมการสบเปลี
ย
่ นหน่วยลงทุนเข้า (Switching in)
ั
อ ัตราค่าธรรมเนียมการสบเปลี
ย
่ นหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ จากกองทุนรวม
ภายใต ้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอืน
่
ั
ประมาณการอ ัตราค่าธรรมเนียมการสบเปลี
ย
่ นหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมทีก
่ าหนด
ั
เงือ
่ นไขในการกาหนดอ ัตราค่าธรรมเนียมการสบเปลี
ย
่ นหน่วยลงทุนเข้า : ไม่ม ี
้ ขาย
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนเข ้าในอัตราไม่เกินร ้อยละ 3.21 ของมูลค่าซือ
ั
ค่าธรรมเนียมการสบเปลี
ย
่ นหน่วยลงทุนออก (Switching out)
ั
อ ัตราค่าธรรมเนียมการสบเปลี
ย
่ นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ กรณีสับเปลีย
่ น
ออกไปยังกองทุนรวมภายใต ้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอืน
่
ั
ประมาณการอ ัตราค่าธรรมเนียมการสบเปลี
ย
่ นหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมทีก
่ าหนด
ั
เงือ
่ นไขในการกาหนดอ ัตราค่าธรรมเนียมการสบเปลี
ย
่ นหน่วยลงทุนออก : ไม่ม ี
้ ขาย
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร ้อยละ 3.21 ของมูลค่าซือ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ค่าธรรมเนียม : 10 บาท
ต่อหน่วยลงทุน : 1,000 หน่วย
หรือเศษของ : 1,000 หน่วย
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กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ต ี้ แอนด์ อินฟราสตร ัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
้ เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ในอัตรา ตามทีน
่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าปร ับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก
่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมอืน
่ : มี
้ ขายหลักทรัพย์, ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช ้จ่ายอืน
ค่าธรรมเนียมอืน
่ ๆ : เช่น ค่าใช ้จ่ายในการซือ
่ ๆ เป็ นต ้น
ในอ ัตราไม่เกินร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน :
ตามทีจ
่ ่ายจริง
้ หรือผูถ
รายละเอียดเพิม
่ เติม (ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส
้ ง่ ั ซือ
้ อ
ื หน่วยลงทุน) :
้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)
1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุนจากผู ้ลงทุนหรือผู ้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซือ
แต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราทีไ่ ม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงือ
่ นไขการเรียก
เก็บหรือเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู ้ลงทุนหรือผู ้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับ
้ คืนหน่วยลงทุน (ถ ้ามี)
ซือ
ทัง้ นี้ ในกรณีทก
ี่ องทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต ้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน
้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนต ้นทาง
ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซือ
ิ สุทธิ 1,000 ล ้านบาท ไปลงทุนใน
ซ้าซ ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต ้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สน
กองทุนปลายทาง 100 ล ้านบาท กองทุนรวมต ้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุนจาก
เงินลงทุน 1,000 ล ้านบาท ในอัตราทีก
่ องทุนต ้นทางกาหนดเท่านัน
้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต ้นทางเพิม
่ เติมอีก เป็ นต ้น
อนึง่ การเปลีย
่ นแปลงหลักเกณฑ์/วิธก
ี ารจัดเก็บค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู ้ลงทุนหรือผู ้ถือหน่วยลงทุน
โดยจะเป็ นไปเพือ
่ ประโยชน์ตอ
่ ผู ้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน ้าอย่างน ้อย 1 วันก่อนการ
้ คืนหน่ ว ย
เปลีย
่ นแปลง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท จัด การ เว็บไซต์ของผู ้สนั บสนุ นการขายหรือรับ ซือ
ลงทุน (ถ ้ามี)
2. ค่ า ธรรมเนี ย มการสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น เข า้ (Switching in) และสั บ เปลี่ ย นห น่ ว ยลงทุ น ออก
(Switching out)
ในกรณีสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลีย
้ งชีพของบริษัทจัดการอืน
่ ค่าธรรมเนียมการ
สับเปลีย
่ นจะคานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทาการล่าสุดก่อนวันทารายการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัทจัดการจะเรียกเก็บโดยตรงจากผู ้ถือหน่วยลงทุน เพือ
่ ไม่ให ้
ผิดเงือ
่ นไขการลงทุนทีก
่ รมสรรพากรหรือหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องประกาศกาหนด
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนจากผู ้ลงทุนหรือผู ้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
กลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราทีไ
่ ม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงือ
่ นไขการเรียกเก็บ
หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็ บจากผู ้ลงทุนหรือผู ้ถือ หน่ วยลงทุน โดยบริษั ทจัด การจะ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับ
้ คืนหน่วยลงทุน (ถ ้ามี)
ซือ
อนึง่ การเปลีย
่ นแปลงหลักเกณฑ์/วิธก
ี ารจัดเก็บค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู ้ลงทุนหรือผู ้ถือหน่วยลงทุน
โดยจะเป็ นไปเพือ
่ ประโยชน์ตอ
่ ผู ้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน ้าอย่างน ้อย 1 วันก่อนการ
้ คืนหน่ ว ย
เปลีย
่ นแปลง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท จัด การ เว็บไซต์ของผู ้สนั บสนุ นการขายหรือรับ ซือ
ลงทุน (ถ ้ามี)
3. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อาจเป็ นอัตราทีน
่ ายทะเบียนกาหนดเป็ นการทั่วไปในการให ้บริก าร
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู ้โอนในวันทีย
่ น
ื่ คาขอโอนหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้
การเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเรียกเก็บในกรณีทก
ี่ องทุนได ้เปลีย
่ นประเภทเป็ นกองทุนรวมทั่วไป และ
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กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ต ี้ แอนด์ อินฟราสตร ัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
้ เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
หรือกรณีทก
ี่ ฎหมาย/เงือ
่ นไขทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพมีการเปลีย
่ นแปลงให ้สามารถโอน
หน่วยลงทุนได ้
่ -สกุล ทีอ
4. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน จะเรียกเก็บในกรณีทข
ี่ อเปลีย
่ นชือ
่ ยู่
การออกใบหน่วยลงทุน การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู ้ถือหน่ วยลงทุน รวมถึงกรณี
หายและอืน
่ ๆ ทีเ่ กิดขึน
้ จริง ซึง่ พิสจ
ู น์ได ้ว่าเป็ นความประสงค์เฉพาะตัวของผู ้ถือหน่วยลงทุน
5. ค่าธรรมเนียมอืน
่ ๆ
้ ขายหลักทรัพย์
5.1 ค่าใช ้จ่ายในการซือ
้ ขายหลักทรัพย์ เมือ
้ หรือสัง่ ขายหน่วยลงทุน
- ค่าใช ้จ่ายในการซือ
่ สัง่ ซือ
้ หน่ วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้อัตราไม่เกินร ้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วย
(1) กรณีสั่งซือ
ลงทุน
(2) กรณีสงั่ ขายหน่วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้อัตราไม่เกินร ้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน
้ ขายหลักทรัพย์ เมือ
- ค่าใช ้จ่ายในการซือ
่ มีการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน
้ ขายหลักทรัพย์ในอัตราไม่
(1) กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนต ้นทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช ้จ่ายในการซือ
เกินร ้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคานวณเข ้าไปในราคาสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนออก
้ ขายหลักทรัพย์ในอัตรา
(2) กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช ้จ่ายในการซือ
ไม่เกินร ้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคานวณเข ้าไปในราคาสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนเข ้า
้ คืน หรือราคาสับ เปลีย
ทัง้ นี้ ค่าใช ้จ่ายดังกล่าวจะคานวณเข ้าไปในราคาขาย หรือราคารับซือ
่ นเข ้า หรือ
ราคาสับเปลีย
่ นออกโดยจะถูกนาส่งเข ้าหรือตกเป็ นของกองทุนทัง้ จานวน เพือ
่ นาเงินดังกล่าวไปชาระเป็ น
้ ขายหลักทรัพย์ในการสัง่ ซือ
้ หรือสัง่ ขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน ้าซือ
้ ขาย
ค่าใช ้จ่ายในการซือ
้ ขายหน่วยลงทุน หรืออืน
้ หรือสั่ง
หลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการซือ
่ ๆ ตามทีก
่ องทุนจะถูกเรียกเก็บเมือ
่ สัง่ ซือ
ขายหลักทรัพย์/หน่วยลงทุน เป็ นต ้น
บริษั ทจั ด การขอสงวนสิท ธิเปลี่ยนแปลงอั ต ราค่ า ใช ้จ่ า ยในการซื้อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ดั ง กล่ า วข ้างต ้นให ้
้ ขายหลักทรัพย์ของกองทุนทีก
สอดคล ้องกับอัตราค่านายหน ้าในการซือ
่ องทุนเข ้าลงทุน และ/หรือวิธก
ี าร
เรียกเก็ บ ค่า ใช ้จ่ ายดั งกล่าวในภายหลังได ้ โดยบริษัท จั ดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงดั งกล่างผ่า น
้ คืนหน่วยลงทุน (ถ ้ามี)
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
5.2 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีผ
่ ู ้ลงทุนหรือผู ้ถือหน่วยลงทุนขอให ้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
หน่ ว ยลงทุ นด าเนิน การให ้ผู ้ลงทุ น หรือ ผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุ น เป็ นกรณี พ ิเศษนอกเหนื อ จากการด าเนิน การ
ตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือ การดาเนินการใด ๆ ซึง่ พิสูจน์ได ้ว่า
่ -สกุล
เป็ นความประสงค์เฉพาะตัวของผู ้ลงทุนหรือผู ้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการขอเปลีย
่ นชือ
การออกใบหน่ วยลงทุน การออกหนั งสือ รับ รองสิท ธิใหม่แก่ผู ้ถือ หน่ วยลงทุน ในกรณี ห ายและอื่นๆ ที่
เกิดขึน
้ จริง ค่าธรรมเนียมการออกหนั งสือรับรองฐานะการเงิน/รับรองยอดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการ
ค ้นหาเอกสารจากศูนย์เอกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็ นต ้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิด
ค่าธรรมเนียมจากผู ้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราทีบ
่ ริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนดเป็ นการ
ทั่วไปในการให ้บริการลักษณะดังกล่าว
้ หรือผู ้ถือหน่วยลงทุน รวมภาษี มูลค่าเพิม
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช ้จ่ายต่างๆ ทีเ่ รียกเก็บจากผู ้สัง่ ซือ
่ ภาษี
้ หรือผู ้ถือหน่วยลงทุน
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี อน
ื่ ใด และภาษี ดังกล่าวจะถือเป็ นภาระของผู ้สัง่ ซือ
ทัง้ นี้ ในกรณี ท ี่อัตราภาษี มูลค่าเพิม
่ ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรือ ภาษี อ ื่นใดมีการเปลีย
่ นแปลง บริษัทจั ดการ
สงวนสิท ธิใ นการปรั บ ปรุ งอั ต ราค่ า ธรรมเนี ยมและค่ า ใช ้จ่ า ยทั ง้ หมดของกองทุ น ให ้สอดคล ้องกั บ การ
เปลีย
่ นแปลงดังกล่าว และให ้ถือว่าได ้รับความเห็นชอบจากผู ้ถือหน่วยลงทุนแล ้ว
บริษั ท จั ด ก ารขอ สงวนสิ ท ธิ ใ นก ารพิ จ ารณ ารั บ ผิ ด ช อ บค่ า ธรรมเนี ยมห รื อ ค่ า ใช จ้ ่ า ยต ามหั วข อ
้
“ค่ าธรรมเนี ยมและค่า ใช ้จ่ าย” รายการใดรายการหนึ่งหรือ หลายรายการได ้ ทั ง้ นี้ ขึน
้ กับ ดุล ยพินิจ ของ
บริษัทจัดการ เพือ
่ ประโยชน์ของกองทุนและผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
8.4 วิธก
ี ารคานวณและต ัดจ่ายค่าธรรมเนียม
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กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ต ี้ แอนด์ อินฟราสตร ัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
้ เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
บริษั ทจั ด การจะค านวณ ค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การรายปี ค่ า ธรรมเนี ย มผู ด
้ ู แ ลผลประโยชน์ ร ายปี
ิ สุท ธิ โดยใช ้มูล ค่ า
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุ นรายปี ทุก วั นที่ม ีก ารค านวณมูล ค่า ทรัพ ย์ส น
ิ รวม หั ก ด ้วยหนี้ ส น
ิ รวม ก่อ นหั ก ค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การ ค่ า ธรรมเนี ย มผู ด
ทรัพ ย์ส น
้ ู แ ลผลประโยชน์
ค่า ธรรมเนี ยมนายทะเบียน และค่า ธรรมเนี ยมอืน
่ ที่เรียกเก็ บ จากกองทุนรวมที่ม ีฐ านในการคานวณจาก
ิ สุทธิ (ถ ้ามี) ณ วันทีค
ิ สุทธิของกองทุนรวม ในแต่ละวันเป็ นฐานใน
มูลค่าทรัพย์สน
่ านวณมูลค่าทรัพย์สน
การคานวณค่าธรรมเนี ยม และเรียกเก็บ จากกองทุนรวมเป็ นรายเดือนหรือ ระยะเวลาอื่นใดตามที่บ ริษั ท
จัดการกาหนด
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วเนื่องกับกองทุนตามหัวข ้อรายละเอียดเพิม
่ เติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายทีเ่ รียก
เก็บจากกองทุนรวม) ค่าธรรมเนียมอืน
่ ๆจะเรียกเก็บตามทีจ
่ ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณา
ตัดจ่ายทัง้ จานวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายของกองทุนเฉลีย
่ เท่ากันทุกวันตามระยะเวลาทีจ
่ ะได ้รับ
ประโยชน์ จ ากค่ า ใช ้จ่ า ยนั ้ น และบริษั ทจั ด การอาจพิ จ ารณาประมาณการค่ า ใช จ้ ่ า ยดั ง กล่ า วอย่ า ง
สมเหตุ ส มผลเพื่ อ ทยอยรั บ รู ้เป็ นค่ า ใช ้จ่ า ยเป็ นรายวั น และจะปรั บ ปรุ ง รายการดั ง กล่ า วทั น ที ท ี่ ไ ด ้รั บ
หลั ก ฐานอย่ า งแน่ ชั ด ทั ง้ นี้ ค่า ใช ้จ่ ายดั งกล่า วอยู่ ในความเห็ น ชอบจากผู ้ดูแ ลผลประโยชน์ ซึง่ บริษั ท
้ วนฉบับข ้อมูลสาคัญทีผ
จัดการจะเปิ ดเผยฐานการคานวณอย่างชัดเจนในหนั งสือชีช
่ ู ้ลงทุนควรทราบและ
ในรายงานรอบประจาปี
อย่ า งไรก็ ต าม บริษั ทจั ด การจะพิจ ารณาตั ด จ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย ม และค่ า ใช ้จ่ า ยดั ง กล่ า วจะเป็ นไปตาม
หลักการบัญชี และตามประกาศทีเ่ กีย
่ วข ้องกาหนด
กรณีทก
ี่ องทุนมีการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอืน
่ ทีบ
่ ริษัทจัดการเป็ นผู ้รับผิดชอบดาเนินการ
้ คืนจากผู ้ซือ
้ หน่วย
บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือ
ลงทุน ผู ้ถือหน่ วยลงทุน หรือกองทุนรวมทีไ
่ ปลงทุนในลักษณะที่ซ้าซ ้อนกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ของกองทุนรวมอืน
่
อนึง่ หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรือหน่ วยงานอืน
่ ใดทีเ่ กีย
่ วข ้องมีการแก ้ไขหรือเพิม
่ เติมหรือเปลีย
่ นแปลงข ้อกาหนด เงื่อนไขหรือ
ิ
หลั ก เกณฑ์ ใ นการค านวณ มู ล ค่ า ทรั พ ย์ ส น สุ ท ธิข องกองทุ น รวม บริษั ทจั ด การขอสงวนสิท ธิท ี่ จ ะ
ิ สุทธิของกองทุนรวมให ้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
เปลีย
่ นแปลงวิธก
ี ารคานวณมูลค่าทรัพย์สน
้ า
8.5 การเปลีย
่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ
่ ย
้ า
การเปลีย
่ นแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใชจ
่ ย

การดาเนินการของบริษ ัทจ ัดการ

้ า
1. การเพิม
่ ค่าธรรมเนียม/ค่าใชจ
่ ย
1.1 ตามทีร่ ะบุไว ้ในโครงการ
1.1.1 ไม่เกินอัตราทีร่ ะบุในโครงการ

เปิ ดเผย2 ให ้ผู ้ลงทุนทราบล่วงหนา้ ≥ 3 วันท าการก่อน
การเรียกเก็บเพิม
่ ขึน
้

1.1.2 เกิ น อั ต ราที่ ร ะบุ ไ ว ใ้ นโครงการ 1
(มีการกาหนดอย่างชัดเจนไว ้ในโครงการแล ้วว่า
สามารถเปลีย
่ นแปลงในลักษณะดังกล่าวได ้)
1.1.2.1 กรณีเกิน >5% ของอัตราที่ บ ริ ษั ท จั ด ก า รต อ
้ งไ ด ร้ ั บ ม ติ พ ิ เศ ษ 3 แ ล ะแ จ ง้ ใ ห ้
ระบุไว ้ในโครงการ
สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วันทีเ่ ปลีย
่ นแปลง
1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตรา เปิ ดเผย2 ให ้ผู ้ถือ หน่ วยทราบล่วงหนา้ ≥ 60 วันก่อ น
ทีร่ ะบุไว ้ในโครงการ
ก า ร เ รี ย ก เ ก็ บ เ พิ่ ม ขึ้ น แ ล ะ แ จ ้ง ใ ห ้ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนั บแต่วันที่
เปลีย
่ นแปลง
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ
้ า
2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใชจ
่ ย
2.1 ตามทีร่ ะบุไว ้ในโครงการ

บริษัทจัดการต ้องขอมติ3 เพือ
่ แก ้ไขโครงการ
เปิ ด เผย2 ให ้ผู ้ลงทุนทราบภายใน 3 วันท าการนั บแต่
วันทีม
่ ก
ี ารเรียกเก็บลดลง
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กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ต ี้ แอนด์ อินฟราสตร ัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
้ เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
้ า
การเปลีย
่ นแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใชจ
่ ย

การดาเนินการของบริษ ัทจ ัดการ

2.2 แตกต่างไปจากทีร่ ะบุไว ้ในโครงการ

ให ้บริษัทจัดการสามารถขอแก ้ไขโครงการ โดยให ้ถือ
ว่ า ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก .ล .ต . เห็ น ช อ บ
การแก ้ไขโครงการในเรือ
่ งดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย ้อนหลัง 1 ปี นั บแต่วันทีบ
่ ริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช ้จ่ายดังกล่าว
เพิม
่ ขึน
้
1

2

การเปิ ดเผยข ้อมูลต ้องกระทาโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทาให ้มั่นใจได ้ว่าผู ้ลงทุนได ้รับทราบข ้อมูลดังกล่าวอย่าง
ทั่วถึง
ดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด ้วยหลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข และวิธก
ี ารในการขอมติผู ้ถือหน่วย
ลงทุนและการจัดประชุมผู ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
3

่ งสภาพคล่องของกองทุนรวม
9. เครือ
่ งมือบริหารความเสีย
้ า
เครือ
่ งมือการกาหนดให้ผล
ู ้ งทุนเป็นผูร้ ับภาระค่าใชจ
่ ย
- ค่าธรรมเนียมการขายคืนทีไ่ ม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาทีก
่ าหนด (liquidity fee) :
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ
่ กองทุนปลายทางมีการใช ้ liquidity fee บริษัท
จัดการจะพิจารณาดาเนินการให ้สอดคล ้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิม
่ เติม :
กองทุ นปลายทางสามารถเรียกเก็ บ ค่ าธรรมเนี ยมการขายคืนที่ไ ม่เป็ นไปตามปริม าณหรือ ระยะเวลาที่
กาหนด (liquidity fee) ได ้ (ถ ้ามี)
้ วนของกองทุนปลายทาง
ผู ้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิม
่ เติมได ้จากหนังสือชีช
่ งสภาพคล่องข ้างต ้น
ในกรณีทก
ี่ องทุนปลายทางมีการเปลีย
่ นแปลงหรือเพิม
่ เติมเครือ
่ งมือบริหารความเสีย
หรือ มีก ารเปลี่ย นแปลงกองทุ น ปลายทางใหม่ บริษั ทจั ด การขอพิจ ารณาใช ้เครื่อ งมือ ดั ง กล่ า วตามที่
กองทุนปลายทางกาหนด ทั ง้ นี้ บริษัท จัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช ้เครือ
่ งมือ ที่
แตกต่างไปจากเครือ
่ งมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลีย
่ นแปลงหรือเพิม
่ เติมเครือ
่ งมือ
่ งสภาพคล่อ งได ้ตามดุล ยพินิจของบริษัท จัด การและอาจพิจ ารณาใช ้เครื่องมือบริห าร
บริห ารความเสีย
่ งสภาพคล่องมากกว่าหนึง่ เครือ
ความเสีย
่ งมือเพือ
่ ให ้สอดคล ้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่ จะ
อยู่ภ ายใต ้หลั กเกณฑ์ท ี่ส านั กงาน ก.ล.ต. และหรือ สมาคมบริษั ทจั ด การลงทุน และหรือ หน่ วยงานที่ม ี
อานาจอืน
่ กาหนด
้ ขายทร ัพย์สน
ิ สุทธิดว้ ยสูตรการคานวณทีส
ิ ของ
- การปร ับมูลค่าทร ัพย์สน
่ ะท้อนต้นทุนในการซือ
กองทุนรวม (swing pricing) :
กองทุนรวมทว่ ั ไป
อ ัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธป
ี ฏิบ ัติ : Partial swing pricing
รายละเอียดเพิม
่ เติม :
หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไข
1. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ
่ ริษัทจัดการกาหนด โดย
พิจารณาปั จจัยต่างๆทีเ่ กีย
่ วข ้อง ได ้แก่
้ ขายทรัพย์สน
ิ
1) มีความผันผวนในตลาดซือ
ิ ลดลงจากภาวะปกติ
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สน
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล ้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
้ ขายทรัพย์สน
ิ ทีเ่ กีย
5) หรือปั จจัยอืน
่ ๆ ทีน
่ อกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซือ
่ วข ้องกับ
การลงทุนกองทุนซึง่ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้ข ้อมูลประมาณการภายใต ้ข ้อเท็ จจริงทีม
่ อ
ี ยู่และหรือ
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กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ต ี้ แอนด์ อินฟราสตร ัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
้ เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกีย
่ วข ้องเท่าที่สามารถท าได ้เพื่อให ้สามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ
่ นไข ณ ขณะนัน
้ ๆ
2. การกาหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ
่ ริษัท
จัดการกาหนด โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆทีเ่ กีย
่ วข ้อง ได ้แก่
้ ขายทรัพย์สน
ิ
1) มีความผันผวนในตลาดซือ
ิ ลดลงจากภาวะปกติ
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สน
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล ้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
้ ขายทรัพย์สน
ิ ทีเ่ กีย
5) หรือปั จจัยอืน
่ ๆ ทีน
่ อกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซือ
่ วข ้องกับ
การลงทุนกองทุนซึง่ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้ข ้อมูลประมาณการภายใต ้ข ้อเท็ จจริงทีม
่ อ
ี ยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกีย
่ วข ้องเท่าที่สามารถท าได ้เพื่อให ้สามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ
่ นไข ณ ขณะนัน
้ ๆ
3. ณ ขณะใดขณะหนึง่ บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ Swing Pricing พร ้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่
่ งสภาพคล่องอืน
สามารถใช ้ร่วมกับเครือ
่ งมือในการบริหารความเสีย
่ ได ้
4. ในกรณี ท ี่ เ ป็ นรายการในรู ป แบบ omnibus account บริษั ทจะด าเนิ น การตามข อ
้ มู ล ที่ ไ ด ร้ ั บ จาก
้
ผู ้สนั บสนุนการขายและรับซือคืนเท่าทีส
่ ามารถทาได ้ (best effort) ภายใต ้สถานการณ์และข ้อจากัดใน
ขณะนัน
้
การพิจารณาใช ้เครือ
่ งมือ
1. บริษัทจัดการอาจใช ้ Swing Pricing ทีแ
่ ตกต่างกันได ้ในแต่ละวันทาการทีม
่ ก
ี ารใช ้เครือ
่ งมือนี้
้ ขายใดที่
2. ในกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดการพิจารณาใช ้ partial swing pricing จะเป็ นการใช ้เฉพาะวันทาการซือ
้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิทงั ้ หมดของกองทุน
สัดส่วนของมูลค่าซือ
้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน
มีค่าเกินกว่า swing threshold ทีบ
่ ริษัทจัดการกาหนด โดยทีม
่ ูลค่าซือ
้ หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลีย
คานวณจากมูลค่าการซือ
่ นหน่วยลงทุนเข ้า (switch
in) หั กด ้วยมูล ค่าการขายคืนหน่ วยลงทุ น (redemption) และหั กด ้วยมูล ค่าการสับ เปลี่ยนหน่ วยลงทุ น
ออก (switch out) ทัง้ นี้ รายละเอียดวิธก
ี ารคานวณเป็ นไปตามวิธท
ี บ
ี่ ริษัทจัดการกาหนด
ข ้อสงวนสิทธิ
1. ในกรณีทก
ี่ องทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะนาข ้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช ้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรือ
่ งต่าง ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการใช ้เครือ
่ งมือ Swing Pricing
ในวันทาการนัน
้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะปรับเพิม
่ หรือลดอัตรา swing factor ทีเ่ ก็บจริง ได ้ตามทีบ
่ ริษัทจัดการ
เห็นสมควร ซึง่ จะปรับเพิม
่ ไม่เกินอัตราสูงสุดทีร่ ะบุไว ้ในโครงการ
้ หน่ วยลงทุนที่ช าระเงินด ้วยเช็ ค รวมเข ้าเป็ นยอดซือ
้ หน่ ว ย
3. บริษัท จั ดการขอสงวนสิท ธิท ี่จ ะนาค่า ซือ
ลงทุ น ในวั น ท าการที่ ม ีก ารใช ้เครื่อ งมือ swing pricing และบริษั ทจั ด การจะน ายอดซื้อ หน่ ว ยลงทุ น
ดังกล่าวไปใช ้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรือ
่ งต่าง ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการใช ้เครือ
่ งมือ swing pricing
ในวันทาการนัน
้ ทัง้ นี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะไม่เปลีย
่ นแปลงการดาเนินการใด ๆ ทีไ่ ด ้ดาเนินการ
หรือ ตั ด สินใจไปแล ้วที่เกีย
่ วข ้องกั บ การใช ้เครื่อ งมือ swing pricing ในวัน ท าการนั ้น แม ้หากภายหลั ง
้ หน่ วยลงทุนทั ง้ หมดหรือบางส่วนของวันท าการนั น
ปรากฏว่าเช็ค ค่าซือ
้ ไม่ส ามารถเรียกเก็ บ เงินได ้และ
้ หน่วยลงทุนทีช
รายการซือ
่ าระด ้วยเช็คทีเ่ รียกเก็บไม่ได ้นัน
้ ไม่ได ้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
4. บริษั ทจั ด การขอสงวนสิท ธิท ี่จ ะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่า งการใช ้เครื่อ งมือ เช่น การ
ยกเลิกก่อนระยะเวลาทีก
่ าหนด การประกาศใช ้เครือ
่ งมืออืน
่ แทนและหรือเพิม
่ เติม เป็ นต ้น ซึง่ จะอยูภ
่ ายใต ้
หลัก เกณฑ์ท ี่ส านั ก งาน ก.ล.ต. และหรือ สมาคมบริษั ทจัด การลงทุ น และหรือ หน่ วยงานที่ม ีอ านาจอื่น
กาหนด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ
่ กองทุนปลายทางมีการใช ้ swing pricing บริษัท
จัดการจะพิจารณาดาเนินการให ้สอดคล ้องกับกองทุนปลายทาง
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กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ต ี้ แอนด์ อินฟราสตร ัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
้ เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
รายละเอียดเพิม
่ เติม :
ิ สุท ธิด ้วยสูตรการค านวณที่สะท ้อนต ้นทุนในการซือ
้ ขาย
กองทุนปลายทางสามารถปรับมูลค่าทรัพ ย์สน
ิ ของกองทุนรวม (swing pricing) ได ้ (ถ ้ามี)
ทรัพย์สน
้ วนของกองทุนปลายทาง
ผู ้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิม
่ เติมได ้จากหนังสือชีช
่ งสภาพคล่องข ้างต ้น
ในกรณีทก
ี่ องทุนปลายทางมีการเปลีย
่ นแปลงหรือเพิม
่ เติมเครือ
่ งมือบริหารความเสีย
หรือ มีก ารเปลี่ย นแปลงกองทุ น ปลายทางใหม่ บริษั ทจั ด การขอพิจ ารณาใช ้เครื่อ งมือ ดั ง กล่ า วตามที่
กองทุนปลายทางกาหนด ทั ง้ นี้ บริษัท จัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช ้เครือ
่ งมือ ที่
แตกต่างไปจากเครือ
่ งมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลีย
่ นแปลงหรือเพิม
่ เติมเครือ
่ งมือ
่ งสภาพคล่อ งได ้ตามดุล ยพินิจของบริษัท จัด การและอาจพิจ ารณาใช ้เครื่องมือบริห าร
บริห ารความเสีย
่ งสภาพคล่องมากกว่าหนึง่ เครือ
ความเสีย
่ งมือเพือ
่ ให ้สอดคล ้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่ จะ
อยู่ภ ายใต ้หลั กเกณฑ์ท ี่ส านั กงาน ก.ล.ต. และหรือ สมาคมบริษั ทจั ด การลงทุน และหรือ หน่ วยงานที่ม ี
อานาจอืน
่ กาหนด
้ ขายหน่วยลงทุนทีส
้ ขายทร ัพย์สน
ิ ของกองทุนรวม
- ค่าธรรมเนียมการซือ
่ ะท้อนต้นทุนในการซือ
(Anti-Dilution Levies - ADLs) :
กองทุนรวมทว่ ั ไป
อ ัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิม
่ เติม :
หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไข
1. บริษั ทจั ด การจะพิจ ารณาเรีย กเก็ บ ADLs โดยมีห ลั ก การในการพิจ ารณาเป็ นไปตามนโยบายและ
แนวทางทีบ
่ ริษัทจัดการกาหนด ซึง่ จะอยูภ
่ ายใต ้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัตข
ิ อง
สานักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานทีม
่ อ
ี านาจอืน
่ ทัง้ นี้ การกาหนด
ADLs factor จะคานึงถึงปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องโดยพิจารณาปั จจัยต่างๆทีเ่ กีย
่ วข ้อง ได ้แก่
้ ขายทรัพย์สน
ิ
1) มีความผันผวนในตลาดซือ
ิ ลดลงจากภาวะปกติ
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สน
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล ้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
้ ขายทรัพย์สน
ิ ทีเ่ กีย
5) หรือปั จจัยอืน
่ ๆ ทีน
่ อกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซือ
่ วข ้องกับ
การลงทุนกองทุนซึง่ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้ข ้อมูลประมาณการภายใต ้ข ้อเท็ จจริงทีม
่ อ
ี ยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกีย
่ วข ้องเท่าที่สามารถท าได ้เพื่อให ้สามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ
่ นไข ณ ขณะนัน
้ ๆ
2. การก าหนด ADLs threshold มีห ลั ก การในการพิจ ารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บ ริษั ท
จัดการก าหนด ซึง่ บริษัทจัด การจะคานึงถึงปั จจัยที่เกีย
่ วข ้องกับ สภาพคล่อ งของกองทุน โดยพิจารณา
ปั จจัยต่างๆทีเ่ กีย
่ วข ้อง ได ้แก่
้ ขายทรัพย์สน
ิ
1) มีความผันผวนในตลาดซือ
ิ ลดลงจากภาวะปกติ
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สน
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ
4) หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล ้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
้ ขายทรัพย์สน
ิ ทีเ่ กีย
5) หรือปั จจัยอืน
่ ๆ ทีน
่ อกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซือ
่ วข ้องกับ
การลงทุนกองทุนซึง่ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้ข ้อมูลประมาณการภายใต ้ข ้อเท็ จจริงทีม
่ อ
ี ยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่เกีย
่ วข ้องเท่าที่สามารถท าได ้เพื่อให ้สามารถด าเนินการได ้
ภายในเวลาและเงือ
่ นไข ณ ขณะนัน
้ ๆ
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษั ทจั ด การ จะไม่ ใ ช ้ ADLs พร ้อมกั บ Swing Pricing แต่ ส ามารถใช ้ร่ ว มกั บ
่ งสภาพคล่องอืน
เครือ
่ งมือในการบริหารความเสีย
่ ได ้
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กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ต ี้ แอนด์ อินฟราสตร ัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
้ เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
4. ในกรณี ท ี่ เ ป็ นรายการในรู ป แบบ omnibus account บริษั ทจะด าเนิ น การตามข อ
้ มู ล ที่ ไ ด ร้ ั บ จาก
้
ผู ้สนั บสนุนการขายและรับซือคืนเท่าทีส
่ ามารถทาได ้ (best effort) ภายใต ้สถานการณ์และข ้อจากัดใน
ขณะนัน
้
การพิจารณาใช ้เครือ
่ งมือ
1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ทีแ
่ ตกต่างกันในแต่ละวันทาการทีม
่ ก
ี ารใช ้เครือ
่ งมือนี้
้ ขายใดทีส
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็ นการใช ้เฉพาะวันทาการซือ
่ ัดส่วนของ
้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิทงั ้ หมดของกองทุน มีคา่ เกินกว่า
มูลค่าซือ
้ ขายหน่ วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจาก
ADLs threshold ทีบ
่ ริษัทจัดการกาหนด โดยทีม
่ ูลค่าซือ
้ หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลีย
มูลค่าการซือ
่ นหน่วยลงทุนเข ้า (switch in) หักด ้วย
มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด ้วยมูลค่าการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนออก (switch
out) ทัง้ นี้ รายละเอียดวิธก
ี ารคานวณเป็ นไปตามวิธท
ี บ
ี่ ริษัทจัดการกาหนด
3. บริษัทจัดการกาหนด ADLs Threshold โดยใช ้ข ้อมูลดังต่อไปนี้
้ หน่วยลงทุนและสับเปลีย
(1) มูลค่าการซือ
่ นเข ้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย
่ นออก
้ หน่วยลงทุนและสับเปลีย
(2) มูลค่าการซือ
่ นเข ้า น ้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย
่ นออก
ซึง่ บริษัทจัดการอาจพิจารณากาหนด (1) และ (2) ในระดับทีต
่ า่ งกัน
4. ในกรณี ทม
ี่ ก
ี ารใช ้เครือ
่ งมือ ADLs นี้ ADLs ทีเ่ รียกเก็บได ้จะนากลับเข ้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช ้
เครื่อ งมือ นี้ มีวั ต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ บรรเทาผลกระทบทางลบที่อ าจเกิด ขึน
้ กั บ ผู ้ถือ หน่ ว ยที่ยั งคงลงทุ น ใน
กองทุนต่อไป เครือ
่ งมือนี้ไม่ได ้มีวัตถุประสงค์เพือ
่ สร ้างผลตอบแทนให ้กองทุนแต่อย่างใด
ข ้อสงวนสิทธิ
1. ในกรณีทก
ี่ องทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะนาข ้อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช ้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรือ
่ งต่าง ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการใช ้เครือ
่ งมือ ADLs ในวันทา
การนัน
้
้ หน่ วยลงทุนที่ช าระเงินด ้วยเช็ ค รวมเข ้าเป็ นยอดซือ
้ หน่ ว ย
2. บริษัท จั ดการขอสงวนสิท ธิท ี่จ ะนาค่า ซือ
้ หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช ้ใน
ลงทุนในวันทาการทีม
่ ก
ี ารใช ้เครือ
่ งมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนายอดซือ
การพิจ ารณาและหรือ ตั ด สินใจเรื่อ งต่าง ๆ ที่เกีย
่ วข ้องกั บการใช ้เครื่อ งมือ ADLs ในวันท าการนั ้น ทั ง้ นี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะไม่เปลีย
่ นแปลงการดาเนินการใด ๆ ทีไ่ ด ้ดาเนินการหรือตัดสินใจไปแล ้วที่
้ หน่ ว ยลงทุ น
เกีย
่ วข ้องกั บ การใช ้เครื่อ งมือ ADLs ในวันท าการนั ้น แม ้หากภายหลั งปรากฏว่าเช็ ค ค่า ซือ
้ หน่ วยลงทุนทีช
ทัง้ หมดหรือบางส่วนของวันทาการนั น
้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได ้และรายการซือ
่ าระด ้วย
เช็คทีเ่ รียกเก็บไม่ได ้นัน
้ ไม่ได ้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
้ หน่ ว ย
3. บริษัท จั ด การขอสงวนสิท ธิท ี่จ ะเรียกเก็ บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู ้ที่ท ารายการซือ
ลงทุนและสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนเข ้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่ งใด
ฝั่ งหนึง่ ทีเ่ กิน ADLs threshold ทีบ
่ ริษัทกาหนดไว ้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะพิจารณากาหนด
อัต ราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได ้ และขอสงวนสิท ธิท ี่จ ะมีข ้อก าหนดเพิม
่ เติมในการเรียกเก็ บ
เฉพาะรายที่ท ารายการซื้อ หน่ ว ยลงทุ น และสั บ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น เข ้า หรือ ขายคืน หน่ ว ยลงทุ น และ
สับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางทีบ
่ ริษัทจัดการจะกาหนดได ้
4. บริษัท จั ดการขอสงวนสิท ธิท ี่จะปรับ เพิม
่ หรือ ลดอั ต รา ADLs ที่เรียกเก็ บ ซึง่ จะปรับ เพิม
่ ไม่เกินอั ต รา
สูงสุดทีร่ ะบุไว ้ในโครงการ โดยบริษัท จัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัท จัดการและในหนั งสือ ชี้
ชวนส่วนข ้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอืน
่ ทีบ
่ ริษัทจัดการกาหนด
5. บริษั ทจั ด การขอสงวนสิท ธิท ี่จ ะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่า งการใช ้เครื่อ งมือ เช่น การ
ยกเลิกก่อนระยะเวลาทีก
่ าหนด การประกาศใช ้เครือ
่ งมืออืน
่ แทนและหรือเพิม
่ เติม เป็ นต ้น ซึง่ จะอยูภ
่ ายใต ้
หลัก เกณฑ์ท ี่ส านั ก งาน ก.ล.ต. และหรือ สมาคมบริษั ทจัด การลงทุ น และหรือ หน่ วยงานที่ม ีอ านาจอื่น
กาหนด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ
่ กองทุนปลายทางมีการใช ้ ADLs บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดาเนินการให ้สอดคล ้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิม
่ เติม :
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้ เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
้ ขายหน่ วยลงทุนทีส
้ ขาย
กองทุนปลายทางสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซือ
่ ะท ้อนต ้นทุนในการซือ
ิ
ทรัพย์สนของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได ้ (ถ ้ามี)
้ วนของกองทุนปลายทาง
ผู ้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิม
่ เติมได ้จากหนังสือชีช
่ งสภาพคล่องข ้างต ้น
ในกรณีทก
ี่ องทุนปลายทางมีการเปลีย
่ นแปลงหรือเพิม
่ เติมเครือ
่ งมือบริหารความเสีย
้เครื
หรือ มีก ารเปลี่ย นแปลงกองทุ น ปลายทางใหม่ บริษั ทจั ด การขอพิจ ารณาใช
่อ งมือ ดั ง กล่ า วตามที่
กองทุนปลายทางกาหนด ทั ง้ นี้ บริษัท จัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช ้เครือ
่ งมือ ที่
แตกต่างไปจากเครือ
่ งมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลีย
่ นแปลงหรือเพิม
่ เติมเครือ
่ งมือ
่ งสภาพคล่อ งได ้ตามดุล ยพินิจของบริษัท จัด การและอาจพิจ ารณาใช ้เครื่องมือบริห าร
บริห ารความเสีย
่ งสภาพคล่องมากกว่าหนึง่ เครือ
ความเสีย
่ งมือเพือ
่ ให ้สอดคล ้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่ จะ
อยู่ภ ายใต ้หลั กเกณฑ์ท ี่ส านั กงาน ก.ล.ต. และหรือ สมาคมบริษั ทจั ด การลงทุน และหรือ หน่ วยงานที่ม ี
อานาจอืน
่ กาหนด
การกาหนดเงือ
่ นไขหรือข้อจาก ัดในการร ับคาสง่ ั ขายคืนหน่วยลงทุน
- ระยะเวลาทีต
่ อ
้ งแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือ
่ กองทุนปลายทางมีการใช ้ notice period บริษัท
จัดการสามารถจะพิจารณาดาเนินการให ้สอดคล ้องกับกองทุนปลายทางได ้
รายละเอียดเพิม
่ เติม :
กองทุ น ปลายทางสามารถก าหนดเงื่อ นไขระยะเวลาที่ต ้องแจ ้งล่ ว งหน า้ ก่อ นการขายคืน หน่ ว ยลงทุ น
(notice period) ได ้ (ถ ้ามี)
้ วนของกองทุนปลายทาง
ผู ้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิม
่ เติมได ้จากหนังสือชีช
่ งสภาพคล่องข ้างต ้น
ในกรณีทก
ี่ องทุนปลายทางมีการเปลีย
่ นแปลงหรือเพิม
่ เติมเครือ
่ งมือบริหารความเสีย
หรือ มีก ารเปลี่ย นแปลงกองทุ น ปลายทางใหม่ บริษั ทจั ด การขอพิจ ารณาใช ้เครื่อ งมือ ดั ง กล่ า วตามที่
กองทุนปลายทางกาหนด ทั ง้ นี้ บริษัท จัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช ้เครือ
่ งมือ ที่
แตกต่างไปจากเครือ
่ งมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลี่ ยนแปลงหรือเพิม
่ เติมเครือ
่ งมือ
่ งสภาพคล่อ งได ้ตามดุล ยพินิจของบริษัท จัด การและอาจพิจ ารณาใช ้เครื่องมือบริห าร
บริห ารความเสีย
่ งสภาพคล่องมากกว่าหนึง่ เครือ
ความเสีย
่ งมือเพือ
่ ให ้สอดคล ้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่ จะ
อยู่ภ ายใต ้หลั กเกณฑ์ท ี่ส านั กงาน ก.ล.ต. และหรือ สมาคมบริษั ทจั ด การลงทุน และหรือ หน่ วยงานที่มี
อานาจอืน
่ กาหนด
- เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทว่ ั ไป
ิ สุทธิของกองทุนรวม
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตา
่ กว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สน
โดยบริษ ัทจ ัดการจะใชเ้ พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทาการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิม
่ เติม :
หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไข
1. บริษัทจัดการจะกาหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธก
ี ารคานวณทีบ
่ ริษัทจัดการกาหนด และ/หรือ
เมือ
่ บริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร
้ ถานการณ์ ท ี่ไ ม่ป กติด ้วย Gate threshold ในกรณี
2. ในกรณี ท ี่บ ริษัท จั ด การกาหนดเงื่อ นไขเพื่อบ่งชีส
้ ขายใดที่ สัด ส่วนของมูล ค่าซือ
้ ขายหน่ วยลงทุน
ดังกล่าว Redemption Gate จะใช ้เฉพาะวันท าการซือ
ิ สุท ธิทั ง้ หมดของกองทุ น มีค่ า เท่ า กั บ หรือ มากกว่า Gate
สุท ธิข องกองทุ น เทีย บกั บ มู ล ค่ า ทรั พ ย์ส น
้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจาก มูลค่า
threshold ทีบ
่ ริษัทจัดการกาหนด โดยทีม
่ ูลค่าซือ
้ หน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลีย
การซือ
่ นหน่วยลงทุนเข ้า (switch in) หักด ้วยมูลค่า
การขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด ้วยมูลค่าการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนออก (switch out)
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้ เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
้ คืนหน่ วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลีย
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธก
ี ารรับซือ
่
่
้
ต ามสั ด ส่ ว น (pro-rata basis) ข อ งค าสั ง รั บ ซื อ คื น ห น่ วยล งทุ น แล ะสั บ เป ลี่ ย น อ อ ก ณ วั น ที่ ใ ช ้
้ คืนหน่ วยลงทุนและสับเปลีย
Redemption Gate สาหรับคาสั่งรับซือ
่ นออกส่วนทีเ่ หลือ บริษัทจัดการจะ
้ คืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคาสัง่ รับซือ
้ คืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย
นาไปทารายการในวันทาการรับซือ
่ น
่
้
ออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มก
ี ารจัดลาดับก่อน-หลังของคาสังรับซือคืนหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากาหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้ แตกต่างกันได ้
แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ า กว่า Redemption Gate ขั น
้ ต่ า และ gate period จะไม่ม ากกว่าระดั บ
เพดานทีร่ ะบุไว ้ในโครงการ
้ คืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย
5. บริษัทจัดการจะทาการรับซือ
่ นออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคา
รั บ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ณ วั น ท าการรั บ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ทั ้งนี้ เว ้นแต่ ก รณี ท ี่ก องทุ น มีส ภาพคล่ อ ง
เพี ย งพอ บริษั ทจั ด การขอสงวนสิท ธิท ี่ จ ะรั บ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น หรือ สั บ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น เกิน กว่ า
Redemption Gate ทีป
่ ระกาศใช ้
ั ช ้า
6. บริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบเมือ
่ มีการใช ้ Redemption gate โดยไม่ชก
7. ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารใช ้เครือ
่ งมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช ้ร่วมกับเครือ
่ งมือในการบริหาร
่ งสภาพคล่องอืน
ความเสีย
่ ได ้
8. ในกรณี ท ี่ เ ป็ นรายการในรู ป แบบ omnibus account บริษั ทจะด าเนิ น การตามข อ
้ มู ล ที่ ไ ด ร้ ั บ จาก
้ คืนเท่าทีส
ผู ้สนั บสนุนการขายและรับซือ
่ ามารถทาได ้ (best effort) ภายใต ้สถานการณ์และข ้อจากัดใน
ขณะนัน
้
การพิจารณาใช ้เครือ
่ งมือ
1. Redemption Gate ทีแ
่ ตกต่างกันในแต่ละวันทาการทีม
่ ก
ี ารใช ้เครือ
่ งมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้ Redemption Gate เฉพาะกรณีทเี่ กิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า
้ ถานการณ์ทไี่ ม่ปกติด ้วย Gate
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกาหนดเงือ
่ นไขเพือ
่ บ่งชีส
threshold ได ้ โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
้ ขายทรัพย์สน
ิ
1) มีความผันผวนในตลาดซือ
ิ ลดลงจากภาวะปกติ
2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สน
3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล ้องกับ
ปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ
5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีก
่ าหนดไว ้
้ ขายทรัพย์สน
ิ ทีเ่ กีย
6) หรือปั จจัยอืน
่ ๆ ทีน
่ อกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซือ
่ วข ้องกับ
การลงทุนกองทุน
ข ้อสงวนสิทธิ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะปรับเพิม
่ หรือลดอัตรา Gate threshold ตามทีบ
่ ริษัทจัดการเห็นสมควร
โดยจะปรับ ลดไม่ต่ า กว่า Redemption Gate ขั น
้ ต่ า ที่ระบุในโครงการ ทั ง้ นี้ รายละเอียดวิธ ีก ารค านวณ
เป็ นไปตามวิธท
ี บ
ี่ ริษัทจัดการกาหนด
้ คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลีย
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะรับซือ
่ นหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption
Gate ทีป
่ ระกาศใช ้
3. บริษั ทจัด การขอสงวนสิท ธิท ี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate
ได ้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อ นระยะเวลาที่ก าหนด การใช ้เครื่อ งมือ อื่นแทน Redemption
Gate เป็ นต ้น (ถ ้ามี) ทั ง้ นี้ ในกรณี ท ี่ไ ม่ ส ามารถช าระค่ า ขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ในส่ว นที่เหลือ ได ้ บริษั ท
จัดการอาจพิจารณายกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดทีค
่ ้างอยูใ่ นรายการ และแจ ้งผู ้ถือหน่วยลงทุน
ั ช ้า
ทีถ
่ ก
ู ยกเลิกคาสัง่ โดยไม่ชก
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้ เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
4. ในกรณีทก
ี่ องทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะนาข ้อมูลของหน่วยลงทุน
้ในการพิ
ทุกชนิดมาใช
จารณาและหรือตัดสินใจเรือ
่ งต่าง ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการใช ้เครือ
่ งมือ Redemption
Gate ในวันทาการนัน
้
5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมือ
่ กองทุนมีการกาหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนทีร่ อการจัดสรร
ใหม่ อ าจเกิด กรณี ท ี่มูล ค่าหน่ ว ยลงทุน ลดต่ า ลง จนท าให ้เงิน ลงทุ นที่เหลือ อยู่ใ นกองทุน ต่ ากว่า มูล ค่ า
คงเหลือขัน
้ ต่าของกองทุน อาจทาให ้จานวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูกขายคืนออกมาด ้วย
6. การสั บ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น จากกองทุ น ต ้นทางไปยั งกองทุ น ปลายทาง เมื่อ กองทุ น มีก ารก าหนด
Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังนี้
้
- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต ้นทางถูก Redemption Gate จนลดต่าลงกว่ามูลค่าขัน
้ ต่าการซือ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทาให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได ้
- ห าก ก อ งทุ นปล ายท างเป็ นก อ งทุ นที่ เ สนอ ขายช่ ว ง IPO เงิ น ลงทุ น จากกองทุ นต น
้ ท างที่ ถู ก
้ หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง หรืออาจถูก
Redemption Gate อาจมีมล
ู ค่าต่ากว่ามูลค่าขัน
้ ต่าการซือ
้ สุดช่วงเวลา IPO ซึง่ อาจทาให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได ้
เลือ
่ นไปจนสิน
- ในกรณี ท ี่เป็ นวั น หยุ ด ท าการของกองทุ น ปลายทาง เงิน ลงทุ น ในส่ว นที่จั ด สรรใหม่ อ าจไม่ ส ามารถ
สับเปลีย
่ นเข ้ากองทุนปลายทางได ้
ทัง้ นี้ ในกรณีทไี่ ม่สามารถสับเปลีย
่ นเข ้ากองทุนปลายทางได ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการ
หรือนาเงินลงทุนดังกล่าวชาระคืนให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข ้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็ นเช็คขีด
่ ผู ้ถือหน่วยลงทุนตามทีผ
คร่อมสัง่ จ่ายชือ
่ ู ้ถือหน่วยลงทุนได ้แจ ้งความประสงค์ไว ้
บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิให ้ผู ้ถือหน่ วยลงทุนสามารถยกเลิกคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนส่วนที่เหลือได ้
ตามดุลยพินจ
ิ ของบริษัทจัดการ
้ หรือ ขายคืนหน่ วยลงทุน หรือ มูล ค่าหน่ ว ย
บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิก าหนดมูล ค่า ขั น
้ ต่ าในการสั่งซือ
้ วนได ้ เพื่อรองรับการกาหนดเพดานการขาย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน
้ ต่าน ้อยกว่าทีร่ ะบุไว ้ในหนั งสือชีช
คืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยขึน
้ อยูก
่ ับดุลยพินจ
ิ ของบริษัทจัดการ
กองทุ น รวม feeder fund และ fund of funds เมื่อ กองทุ น ปลายทางมีก ารใช ้ redemption gate
บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให ้สอดคล ้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิม
่ เติม :
กองทุนปลายทางสามารถกาหนดข ้อจากัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) ได ้ (ถ ้ามี)
้ วนของกองทุนปลายทาง
ผู ้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิม
่ เติมได ้จากหนังสือชีช
่ งสภาพคล่องข ้างต ้น
ในกรณีทก
ี่ องทุนปลายทางมีการเปลีย
่ นแปลงหรือเพิม
่ เติมเครือ
่ งมือบริหารความเสีย
หรือ มีก ารเปลี่ย นแปลงกองทุ น ปลายทางใหม่ บริษั ทจั ด การขอพิจ ารณาใช ้เครื่อ งมือ ดั ง กล่ า วตามที่
กองทุนปลายทางกาหนด ทั ง้ นี้ บริษัท จัดการอาจก าหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการใช ้เครือ
่ งมือ ที่
แตกต่างไปจากเครือ
่ งมือของกองทุนปลายทางรวมถึงอาจพิจารณาเปลีย
่ นแปลงหรือเพิม
่ เติมเครื่ องมือ
่ งสภาพคล่อ งได ้ตามดุล ยพินิจของบริษัท จัด การและอาจพิจ ารณาใช ้เครื่องมือบริห าร
บริห ารความเสีย
่ งสภาพคล่องมากกว่าหนึง่ เครือ
ความเสีย
่ งมือเพือ
่ ให ้สอดคล ้องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึง่ จะ
อยู่ภ ายใต ้หลั กเกณฑ์ท ี่ส านั กงาน ก.ล.ต. และหรือ สมาคมบริษั ทจั ด การลงทุน และหรือ หน่ วยงานที่มี
อานาจอืน
่ กาหนด
้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสง่ ั ทีร่ ับไว้หรือจะหยุดร ับคาสง่ ั ซือ
้ หรือคาสง่ ั ขาย
การไม่ขายหรือไม่ร ับซือ
คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)
บริษ ัทจ ัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้สง
ู สุดไม่เกิน (ว ันทาการ) : 1
เว ้นแต่จะได ้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล ้ว
มีค วามเชื่อ โดยสุ จ ริต และสมเหตุ ส มผลว่ า จ าเป็ นต ้องระงั บ การซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุ น โดยได ้รั บ ความ
เห็ นชอบจากผู ้ดูแลผลประโยชน์ กรณี เกิด เหตุต ามประกาศคณะกรรมการก ากับ หลั กทรัพ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด
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กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ต ี้ แอนด์ อินฟราสตร ัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
้ เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งทีร่ ับไว ้แล ้วหรือจะหยุดรับค า
บริษัท จัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซือ
่
้
่
สังซือหรือคาสังขายคืนหน่ วยลงทุน (suspension of dealings) ได ้ด ้วยเหตุอน
ื่ ใดดังต่อไปนี้ ซึง่ ไม่เกิน
กว่ากรณีทป
ี่ ระกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
้ หน่ วยลงทุนทีร่ ับไว ้แล ้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั่งซือ
้ หน่วย
1. เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสั่งซือ
ลงทุนแก่ผู ้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข ้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู ้ลงทุนรายนัน
้ ๆ มีสว่ นเกีย
่ วข ้องกับการกระทาอย่างใด
อย่างหนึง่ ดังนี้
(1) การกระท าที่เป็ นความผิด มูล ฐานหรือ ความผิด ฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกีย
่ วกั บ การป้ องกั นและ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให ้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร ้าย
ิ โดยบุค คลผู ้มีอ านาจตาม
(3) การกระท าที่เป็ นการปฏิบัต ต
ิ ามค าสั่งเกีย
่ วกับ การยึดหรือ อายั ดทรัพ ย์ส น
กฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรู ้จักลูกค ้า และตรวจสอบเพือ
่ ทราบข ้อเท็จจริงเกีย
่ วกับ
ลูกค ้าได ้ในสาระสาคัญ
2. อยูใ่ นระหว่างดาเนินการเปลีย
่ นให ้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอืน
่ เข ้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต ้
การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการทีบ
่ ริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอ
ของเงินกองทุนได ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรัพ ย์และตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ว่า ด ้วยการด ารง
้
เงินกองทุนของผู ้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน ้าซือ
ขายหลั ก ทรัพย์และการค ้าหลั ก ทรั พย์ และการจั ด จาหน่ ายหลั ก ทรัพ ย์ท ี่เป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ น
้ ขายล่วงหน ้า ซึง่ ให ้กระทาได ้ไม่เกิน 3 วันทาการ
ผู ้จัดการเงินทุนสัญญาซือ
ิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคา
10. กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทร ัพย์สน
หน่วยลงทุน :
คานวณภายใน : 2 วันทาการ
และประกาศภายใน : 3 วันทาการ
รายละเอียดเพิม
่ เติม :
ิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนตาม
1. บริษัทจัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สน
ข ้างต ้น เว ้นแต่วันทาการนั น
้ ตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศทีก
่ องทุนเข ้าไปลงทุน และประเทศที่
เกีย
่ วข ้องกับการลงทุน หรือวันตามทีบ
่ ริษัทจัดการประกาศกาหนดเพิม
่ เติมในกรณีทม
ี่ เี หตุการณ์ไม่ปกติ
2. หลั ก เกณ ฑ์ แ ละวิธ ี ก ารก าหนด/ค านวณ มู ล ค่ า ยุ ต ิธ รรมของตราสาร/หลั ก ทรั พ ย์ หรือ ทรั พ ย์ ส ิน
ต่างประเทศ เช่น การใช ้ราคาหลักทรัพย์ในการอ ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนของตรา
ิ ต่างประเทศ การใช ้อัตราแลกเปลีย
สาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สน
่ นเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจะ
ใช ้หลั ก เกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธ ีก ารที่ เ ป็ นไปตามกั บ ประกาศสมาคมบริษั ทจั ด การลงทุ น และ/หรือ
หน่ ว ยงานอื่น ใดที่ เ กี่ย วข อ้ ง ซึ่ง ได ร้ ั บ ความเห็ น ชอบจากส านั ก งาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศของ
สานักงาน ก.ล.ต. ในปั จจุบัน รวมถึงทีม
่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลงในอนาคต
ทั ง้ นี้ การใช ้อั ต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตราต่ า งประเทศ บริษั ทจั ด การจะใช ้แหล่ ง ข ้อมู ล ของ Bloomberg
ิ สุทธิของกองทุนรวม เป็ นหลัก บริษัทจัดการอาจ
ประมาณเวลา 16.00 น. ณ วันคานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ
เปลีย
่ นแปลงหลักเกณฑ์และวิธก
ี าร กาหนด/คานวณมูลค่ายุตธิ รรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สน
ต่างประเทศในภายหลังได ้ เช่น เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับระบบการดาเนินงานในอนาคต เป็ นต ้น รวมถึงหาก
เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมืองหรือสภาวะตลาดมีความผันผวน หรือเหตุการณ์อน
ื่ ใดอันเป็ นเหตุให ้ไม่
สามารถใช ้แหล่งข ้อมูลดังกล่าวได ้ โดยการเปลีย
่ นแปลงดังกล่าวจะอยู่ภายใต ้ความเห็นชอบของผู ้ดูแล
ผลประโยชน์และเป็ นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานอืน
่ ใดทีเ่ กีย
่ วข ้องซึง่
ได ้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. ในปั จจุบัน รวมถึงทีม
่ ี
การเปลีย
่ นแปลงในอนาคต บริษัทจัดการอาจเปลีย
่ นแปลงแหล่งข ้อมูลข ้างต ้นได ้ เช่น อัตราแลกเปลีย
่ น
ถัวเฉลีย
่ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด ้วยอัตราแลกเปลีย
่ นถัวเฉลีย
่ ของธนาคารพาณิชย์
หรือระบบอืน
่ ใดทีม
่ ก
ี ารเผยแพร่ข ้อมูลและสามารถอ ้างอิงได ้ เช่น Reuters หรือ APEX เป็ นต ้น
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กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ต ี้ แอนด์ อินฟราสตร ัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
้ เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
3. บริษัทจัดการจะดาเนินการด ้วยวิธก
ี ารใด ๆ เพือ
่ ให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบข ้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่
เข ้าถึงได ้ง่ายและทั่วถึง และภายในเวลาทีผ
่ ู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช ้ประโยชน์จากข ้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได ้
4. บริษัทจัดการได ้รับยกเว ้นไม่ต ้องปฏิบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์ข ้างต ้น เมือ
่ มีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
้ คืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั่งซือ
้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
- เมือ
่ บริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซือ
โดยให ้ได ้รับยกเว ้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
- เมือ
่ มีเหตุทบ
ี่ ริษัทจัดการต ้องเลิกกองทุนรวม โดยให ้ได ้รับยกเว ้นตัง้ แต่วันทีป
่ รากฎเหตุดังกล่าว
ในกรณี ท ี่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูก ต ้อง บริษั ทจัด การจะดาเนินการและชดเชยราคาตามหลั กเกณฑ์และ
วิธก
ี ารที่ กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและหรือประกาศสานั กงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่ าด ้วยเรือ
่ งการดาเนินการในกรณี ท ม
ี่ ูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วย
ลงทุนไม่ถก
ู ต ้อง
ในกรณีทไี่ ด ้รับความเห็นชอบจากผู ้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจาเป็ นและสมควรทีอ
่ ยูน
่ อกเหนือการ
ควบคุ ม ของบริษั ทจัด การ โดยเหตุ ดั ง กล่ า วส่งผลให ้บริษั ทจั ด การไม่ ไ ด ้รั บ ข ้อมู ล เกี่ย วกั บ ราคาของ
ิ ที่ก องทุนลงทุน หรือ ไม่ส ามารถคานวณหรือ ประกาศมูล ค่าทรัพ ย์ส น
ิ สุท ธิ มูล ค่าหน่ วยลงทุ น
ทรัพ ย์สน
้ คืน หน่วยลงทุนได ้ บริษัทจัดการจะดาเนินการประกาศสาเหตุ และ
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ
แนวทางปฏิบัตใิ ห ้ผู ้ถือหน่ วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ทีเ่ ข ้าถึงได ้ง่ายและทั่วถึง ภายในเวลาทีผ
่ ู ้ลงทุน
สามารถใช ้ประโยชน์จากข ้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได ้
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ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์
เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ
กับ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ต ี้ แอนด์ อินฟราสตร ัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
้ เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
1. บริษ ัทจ ัดการ
่ บริษ ัทจ ัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด
ชือ
้ 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
ทีอ
่ ยู่ (ภาษาไทย) : ชัน
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501
ทีอ
่ ยู่ (ภาษาอ ังกฤษ) : 7 – 8th Floor, SCB Park Plaza 1
18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 0-2949-1500 Fax. 0-2949-1501
สิทธิ หน้าที่ และความร ับผิดชอบ :
ิ ธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบในการดาเนินการดังต่อไปนี้
ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสท
(1) การบริหารกองทุนรวม
ิ ซึง่ เป็ นเงินได ้จากการขายหน่ วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุน
(ก) ยืน
่ คาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สน
รวมต่อสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนั บแต่วันปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุนต่อ
ประชาชนครัง้ แรก
(ข) จัดการกองทุนรวมให ้เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว ้ในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ ได ้รับอนุ มัตจ
ิ ากสานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด
ิ ต่า ง ๆ และซือ
้ ขาย จ าหน่ าย สั่งโอน
(ค) น าเงินของกองทุน รวมไปลงทุน ในหลั ก ทรัพ ย์ห รือ ทรัพ ย์ส น
ิ
เปลี่ยนแปลง เพิม
่ เติม หลั ก ทรั พ ย์ห รือ ทรัพ ย์ส นที่ล งทุ นไว ้ตามที่บ ริษั ทจั ด การเห็ นสมควร โดยลงทุ น
ภายใต ้หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการทีไ่ ด ้รับอนุมัตจ
ิ ากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ง) เข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการทีก
่ องทุนรวมถือหุ ้นอยู่เท่าทีจ
่ าเป็ นเพือ
่ รักษาประโยชน์
ของผู ้ถือหน่วยลงทุน (ถ ้ามี)
(จ) ดาเนินการเพิม
่ จานวนเงินทุนของกองทุนรวม ตามวิธก
ี ารทีค
่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
้ คืนในวัน
(ฉ) ดาเนินการเพิม
่ จานวนหน่วยลงทุนทีจ
่ าหน่ายได ้แล ้วหรือยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนทีร่ ับซือ
ื้ ขายหน่ วยลงทุ นจานวนนั ้น หรือวั นที่ค านวนราคาขายหรือ ราคารับ ซือ
้ คืนหน่ ว ย
ท าการถัด จากวั นที่ซอ
้ ขายหน่วยลงทุนนัน
ลงทุนของวันทาการซือ
้ ได ้ แล ้วแต่กรณี
้ หน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว ้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(ช) สงวนสิทธิทจ
ี่ ะปฏิเสธการสัง่ ซือ
(ซ) เปลี่ย นแปลง หรือ แก ้ไขโครงการจั ด การกองทุ น รวม หรือ วิธ ีก ารจั ด การกองทุ น รวมเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทค
ี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(ฌ) ด าเนินการฟ้ องร ้องคดีในนามของบริษั ทจัด การเพื่อ รัก ษาสิท ธิและผลประโยชน์ต่า ง ๆ ของผู ้ถือ
หน่วยลงทุน ในกรณีทม
ี่ บ
ี ค
ุ คลใด ๆ รอนสิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให ้เกิดความเสียหายแก่กองทุน
รวม
(2) การรับ และการจ่ายเงินของกองทุนรวม
(ก) จัด ให ้มีการรับ และจ่ายค่าธรรมเนี ยม ค่าใช ้จ่าย หรือ เงินตอบแทนอื่นใดจากและให ้แก่ผู ้ถือ หน่ ว ย
ลงทุน และกองทุนรวม ให ้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมทีก
่ าหนดไว ้ในหนังสือชี้
ชวนส่วนโครงการหัวข ้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่าย"
้ วน
(ข) ได ้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอืน
่ ๆ ตามทีก
่ าหนดไว ้ในหนั งสือชีช
ส่วนโครงการหัวข ้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่าย"
(3) การแต่งตัง้ บุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องเพือ
่ การจัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ต ี้ แอนด์ อินฟราสตร ัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
้ เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
(ก) จั ด ให ้มีผู ้ดู แ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น รวมซึง่ มีคุ ณ สมบั ต ิต ามประกาศส านั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เรือ
่ ง "คุณสมบัตข
ิ องผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลีย
่ นตัวผู ้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม และแต่งตัง้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์อน
ื่ แทนตามเงือ
่ นไขในการเปลีย
่ นตัวผู ้ดูแลผลประโยชน์ท ี่
กาหนดไว ้ในข ้อ 2
(ข) แต่ งตั ง้ ผู ้สนั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้อ คืนหน่ ว ยลงทุ น ภายใต ้หลั ก เกณฑ์ เงื่อ นไข และ วิธ ีก ารที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ิ ของกองทุ น รวมที่ไ ด ้รับ ความเห็ น ชอบจากส านั ก งานคณะกรรมการ
(ค) จั ด ให ้มีผู ้สอบบั ญ ชีท รัพ ย์ส น
ก.ล.ต. ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด ้วยการให ้ความเห็นชอบผู ้สอบบัญชี
(ง) จัดให ้มีผู ้ช าระบั ญ ชีกองทุนรวมเมือ
่ ยุตห
ิ รือเลิกกองทุนรวม ทัง้ นี้ โดยความเห็นชอบของสานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(จ) แต่งตัง้ ทีป
่ รึกษาหรือคณะบุคคลขึน
้ ทาหน ้าทีเ่ ป็ นทีป
่ รึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ ้ามี) เช่น ที่
ปรึกษากฎหมาย โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(ฉ) แต่งตัง้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามทีบ
่ ริษัทจัดการเห็นสมควร
(ช) แต่งตัง้ ทนายความ เพือ
่ ติดตาม ทวงถาม และดาเนินคดี รวมทัง้ ดาเนินการใด ๆ เพือ
่ การรับชาระหนี้
หรือเพือ
่ ปกป้ องสิทธิประโยชน์อน
ื่ ใดของกองทุนรวม
(4) การดาเนินการอืน
่ ๆ
ิ ของกองทุนรวมไว ้กับผู ้ดูแลผลประโยชน์
(ก) จัดให ้มีการฝากทรัพย์สน
(ข) จั ด ให ม
้ ีแ ละเก็ บ รั ก ษาไว ้ซึ่ง ทะเบี ย นผู ถ้ ือ หน่ ว ยลงทุ น ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธ ีก ารที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(ค) จัดทาบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว ้โดยถูกต ้องครบถ ้วน
้ ขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สน
ิ อืน
(ง) จัดทารายงานการซือ
่ เพือ
่ กองทุนรวมเป็ นรายวัน และจัดส่งให ้ผู ้ดูแล
้ วันทาการนัน
ผลประโยชน์ภายในทุกสิน
้
(จ) จัดทารายงานฐานะการลงทุนเพือ
่ กองทุนรวมเป็ นรายวัน และจัดส่งให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุก
้ วันทาการนัน
สิน
้
(ฉ) จัดทารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ทม
ี่ ม
ี ูลค่าเกินอัตราส่วนทีก
่ าหนด ในกรณีทม
ี่ ไิ ด ้เกิด
จากการลงทุน หรือได ้หลักทรัพย์มาเพิม
่ เติม ตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีส
่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
(ช) จั ดท ารายงานทุก รอบปี บั ญ ชีเพื่อ แสดงข ้อมูล เกีย
่ วกับ กองทุนรวมของรอบปี บั ญ ชี และส่งรายงาน
ดั งกล่ า วให ้แก่ ผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ที่ม ีช ื่อ อยู่ ใ นทะเบีย นผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุ น และส านั ก งานคณะกรรมการ
้ ปี บั ญ ชี โดยรายงานดังกล่าวต ้องแสดงข ้อมูล ตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือ นนั บแต่วันสิน
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และการส่งรายงานให ้แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะส่งผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทส
ี่ านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดไว ้ เว ้นแต่ในกรณี กองทุนรวมเลิก ตามหัวข ้อ
เงือ
่ นไขในการเลิกกองทุนข ้อ 1. ก่อนหรือในวันทีค
่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทัง้ นี้ ใน
กรณีจัดทารายงานตาม (ฐ) ตามปี ปฏิทน
ิ ให ้ระยะเวลาการส่งรายงานเพือ
่ แสดงข ้อมูลเกีย
่ วกับกองทุนรวม
้ ปี บัญชี
ของรอบปี บัญชี ขยายเป็ นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิน
้ วนส่วนข ้อมูลกองทุนรวมทีผ
(ซ) จัดทาหนั งสือชีช
่ ู ้ลงทุนควรทราบใหม่ทุกรอบปี บัญ ชี เพื่อแสดงข ้อมูล
้ ปี บัญชีและส่งให ้แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตัง้ แต่
เกีย
่ วกับกองทุนรวม ณ วันสิน
้ ปี บัญชีนัน
้
วันถัดจากวันสิน
้ ยกเว ้นกองทุนรวมเปิ ดทีม
่ ก
ี ารเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครัง้ เดียวและรับซือ
คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งล่วงหน ้า ซึง่ ระบุเวลาไว ้แน่ นอน (Auto Redemption) ไม่ต ้องจัดทาหนั งสือชี้
ชวนใหม่ทก
ุ รอบปี บัญชี
(ฌ) ปฏิบั ตก
ิ ารอื่น ๆ เพื่อให ้ถึงซึง่ วัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรัก ษาไว ้ซึง่ ผลประโยชน์ของผู ้ถือ
หน่วยลงทุน
(ญ) ยกเลิกกองทุนรวมตามทีก
่ าหนดไว ้ในหัวข ้อ “การเลิกกองทุนรวม”
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(ฎ) จัดทารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปี บัญชีหรือปี ปฏิทน
ิ เพือ
่ แสดงข ้อมูลเกีย
่ วกับกองทุนรวม
่
ื
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนนัน
้ และส่งรายงานดังกล่าวให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
่ ช
ี ออยูใ่ นทะเบียนผู ้ถือหน่วย
้ รอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว
ลงทุนและสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนั บแต่วันสิน
โดยรายงานดังกล่าวจะแสดงข ้อมูลตามทีค
่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และการส่งรายงานให ้แก่
สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัท จัดการจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทส
ี่ านั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.จัดไว ้ เว ้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามหัวข ้อเงือ
่ นไขในการเลิกกองทุนข ้อ 1. ก่อนหรือในวันที่
ครบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีจัดทาและส่งรายงานตามวรรคหนึง่ ตามรอบปี
บัญชี บริษัทจัดการจะยกเว ้นไม่จัดทาและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสาหรับปี บัญชี
นัน
้
้ คืนหน่ วยลงทุนจัด ส่งหนั งสือ ชีช
้ วนส่วนสรุป
(ฏ) จัด ส่งและดาเนินการให ้ผู ้สนั บ สนุ นการขายหรือรับซือ
้ หน่ วยลงทุนให ้ผู ้ทีส
ข ้อมูลสาคัญทีผ
่ ู ้ลงทุนควรทราบ พร ้อมใบสั่งซือ
่ นใจจะลงทุน และจัดให ้มีหนั งสือชี้
ชวนส่ว นข ้อมูล โครงการไว ้ ณ ที่ท าการทุ ก แห่งของบริษั ทจั ด การ และ ณ สถานที่ต ด
ิ ต่ อ ทุก แห่ งของ
้
ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) จัดท าและส่งข ้อมูลการจัดการกองทุนรวมให ้สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และ
วิธก
ี ารทีส
่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
้ จงและดาเนินการให ้ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุนชีแ
้ จงข ้อมูลให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุน
(ฑ) ชีแ
หรือผู ้ทีส
่ นใจจะลงทุนทราบในกรณีทม
ี่ ก
ี ารแก ้ไขเพิม
่ เติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ทม
ี่ ผ
ี ลกระทบอย่างมี
นั ย ส าคั ญ ต่ อ สิท ธิป ระโยชน์ ข องผู ถ้ ื อ หน่ ว ยลงทุ น หรือ ต่ อ การตั ด สิน ใจในการลงทุ น หรื อ ต่ อ การ
เปลีย
่ นแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(ฒ) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินทีร่ วบรวมได ้ตามข ้อ “การเลิกกองทุนรวม”
(ณ) ด าเนิน การติด ตามทวงถาม ด าเนินคดีห รือ ด าเนิน การใด ๆ เพื่อ การรั บ ช าระหนี้ ห รือ ปกป้ องสิท ธิ
ประโยชน์อน
ื่ ๆ ของกองทุนรวม
(ด) ปฏิบัตห
ิ น ้าที่และความรับผิดชอบอืน
่ ๆ ตามพระราชบัญ ญัตห
ิ ลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ก าหนดให ้เป็ นหนา้ ที่ของบริษั ท
จัดการ ทัง้ ในปั จจุบันและทีจ
่ ะมีแก ้ไขเพิม
่ เติมในอนาคต
บริษั ทจั ด การกองทุ น รวมมีห น า้ ที่ป ฏิบั ต ต
ิ ามข ้อผู ก พั น โครงการจั ด การกองทุ น รวม กฎหมายว่า ด ้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั่งทีอ
่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทข
ี่ ้อกาหนดในข ้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย ้งกับหลักเกณฑ์
ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ ค าสั่ งดั งกล่ า ว หากบริษั ทจั ด การกองทุ น ได ้ด าเนิน การให ้เป็ นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั่งนัน
้ ให ้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได ้ปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามข ้อผูกพันหรือ
โครงการจัดการกองทุนรวมแล ้ว
เงือ
่ นไขการเปลีย
่ นบริษ ัทจ ัดการ :
ในกรณี ท ี่มก
ี ารเปลีย
่ นบริษั ทจัดการกองทุ นรวม ไม่ว่าโดยคาสั่งของส านั กงาน หรือโดยเหตุอ ื่นใดตาม
พระราชบั ญ ญั ต ห
ิ ลั กทรัพย์และตลาดหลั ก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 บริษั ทจัด การกองทุนรวมต ้องด าเนิ นการ
ตามทีจ
่ าเป็ นเพือ
่ ให ้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข ้าทาหน ้าทีต
่ อ
่ ไปได ้ ซึง่ รวมถึงการส่งมอบเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ให ้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์
่ : ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ชือ
ทีอ
่ ยู่ : เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สิทธิ หน้าที่ และความร ับผิดชอบ :
สิทธิของผู ้ดูแลผลประโยชน์
(1) ได ้รับค่าตอบแทนจากการทาหน ้าทีเ่ ป็ นผู ้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราทีก
่ าหนดไว ้ในสัญญาแต่งตัง้
ผู ด
้ ู แ ลผลประโยชน์ ทั ้ ง นี้ ไม่ เ กิ น อั ต ราที่ ก าห นด ไว ใ้ นหั ว ข อ
้ ห นั งสื อ ชี้ ช วนส่ ว นโค รงก ารหั ว ข อ
้
้จ่
"ค่าธรรมเนียมและค่าใช าย"
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(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขทีก
่ าหนดไว ้ในสัญญา ทัง้ นี้โดยได ้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของผู ้ดูแลผลประโยชน์
(1) ดูแลให ้บริษัท จัดการปฏิบั ตห
ิ นา้ ที่และความรับ ผิด ชอบ ให ้เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม
ตามพระราชบั ญ ญั ต ห
ิ ลั ก ทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีก
่ าหนดให ้เป็ นหน ้าทีข
่ องบริษัทจัดการ ทัง้ ในปั จจุบันและทีจ
่ ะมี
แก ้ไขเพิม
่ เติมในอนาคต
ิ ของกองทุนรวม โดยแยกไว ้ต่างหากจากทรัพย์สน
ิ อืน
(2) รับฝากทรัพย์สน
่ ของผู ้ดูแลผลประโยชน์ และ
ิ ของลูกค ้ารายอืน
ิ ของกองทุนรวม
ทรัพย์สน
่ ของผู ้ดูแลผลประโยชน์ พร ้อมทัง้ ดูแลให ้การเบิกจ่ายทรัพย์สน
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุนและข ้อกาหนดทีร่ ะบุไว ้ในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกว่า
ผู ้ชาระบัญชีจะดาเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นทีเ่ รียบร ้อย
ิ้ สุดลง
หรือจนกว่าการเป็ นผู ้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตัง้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์สน
(3) ดูแลและตรวจสอบให ้ผู ้ชาระบัญชีปฏิบัตต
ิ ามพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และพระราชบัญญัตฉ
ิ บับแก ้ไขเพิม
่ เติม (ถ ้ามี) ในกรณีทผ
ี่ ู ้ชาระบัญชีกระทาการหรืองดเว ้นกระทา
การตามมาตรา 130 จนก่อ ให ้เกิด ความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะ
ั ช ้า
รายงานให ้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชก
ิ และทรัพย์สน
ิ ต่างๆ
(4) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกต ้องของเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สน
ทีก
่ องทุนรวมได ้มาหรือจาหน่ายไป ซึง่ ผู ้ดูแลผลประโยชน์มห
ี น ้าทีด
่ ูแลการเบิกจ่ายหรือได ้รับฝากไว ้ตาม
ิ ของกองทุนรวม
ข ้อ (2) ให ้เป็ นไปตามคาสัง่ การจัดการทรัพย์สน
ิ และทรัพย์สน
ิ
หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือส่งมอบเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สน
ิ เป็ นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือ
ต่าง ๆ ดังกล่าวในวรรคหนึง่ ว่าไม่เป็ นไปตามคาสัง่ การจัดการทรัพย์สน
ปลอม ผู ้ดูแลผลประโยชน์มห
ี น ้าทีด
่ าเนินการแจ ้งเหตุดังกล่าวแก่บริษัทจัดการทันที
ิ ของกองทุนรวมตามคาสั่งของบริษัท
(5) เปลีย
่ นแปลง จาหน่ ายและโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สน
จัดการ เมือ
่ เห็นว่าการนัน
้ ถูกต ้องตามหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(6) จัดทารายงานเสนอต่อ สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดการกระทาการหรืองดเว ้น
กระทาการ จนก่อให ้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ได ้ปฏิบัตต
ิ ามหน ้าทีข
่ องตนตามมาตรา 125
แห่งพระราชบัญ ญั ต ห
ิ ลั ก ทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ทั ง้ นี้ ภายใน 5 วันนั บแต่วันที่ผู ้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(7) จัดทารายงานถึงผลในการดาเนินการตามคาสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทาบัญชีแสดงการรับ
ิ ของกองทุนรวม และรับรองความถูกต ้องของทรัพย์สน
ิ ของกองทุนรวมทีฝ
จ่ายทรัพย์สน
่ ากไว ้
ิ มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
(8) รับรองความถูกต ้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สน
หน่ ว ยลงทุ น และราคารับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ที่บ ริษั ทจั ด การได ้ค านวณตามหลั ก เกณฑ์ และวิธ ีก ารที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกาหนด
(9) พิจารณาเกีย
่ วกับการทีจ
่ ะให ้ความเห็นชอบในการดาเนินการของบริษัทจัดการตามทีก
่ ฎหมายว่าด ้วย
หลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ก าหนด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดให ้เป็ นหน ้าทีข
่ องผู ้ดูแลผลประโยชน์ เช่น
(ก) การให ้ความเห็นชอบในกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดการเลือ
่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให ้แก่
ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีไ่ ด ้มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมือ
่ บริษัทจัดการมีเหตุจาเป็ นทาให ้ไม่
ิ ของกองทุนรวมได ้อย่างสมเหตุสมผล
สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งซือ
้ หรือ
(ข) การให ้ความเห็ นชอบในกรณี ทบ
ี่ ริษัท จัดการไม่ ขายหรือไม่รับซือ
่
่
้
่
คาสังขายคืนหน่ วยลงทุนทีไ
่ ด ้รับไว ้แล ้ว หรือหยุดรับคาสังซือหรือคาสังขายคืนหน่ วยลงทุน เมือ
่ มีเหตุ
ิ ของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล
จาเป็ น ทาให ้ไม่สามารถ จาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ของกองทุนรวมได ้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็ น
หรือไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สน
อืน
่ ใดเพือ
่ คุ ้มครองประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุน
การดาเนินการให ้ความเห็นชอบดังกล่าวข ้างต ้นผู ้ดูแลผลประโยชน์จะต ้องดาเนินการจัดทาการให ้ความ
เห็ นชอบเป็ นหนั งสือ และส่งให ้แก่บ ริษั ทจั ด การเพื่อ ใช ้เป็ นหลั ก ฐานโดยทั นที และแจ ้งให ้ส านั ก งาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทั นทีทุกครัง้ ทีเ่ กิดกรณีตาม (ก) โดยจัดทารายงานในเรื่องดังกล่าวเป็ น
หนั งสือ พร ้อมทั ง้ แสดงเหตุผลและหลักฐานการให ้ความเห็ นชอบของผู ้ดูแลผลประโยชน์ให ้สานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(10) แจ ้งให ้บริษัท จัดการทราบในกรณี ท ี่บริษัท จัด การมิได ้ปฏิบัต ต
ิ ามกฎหมายว่าด ้วยหลั กทรัพ ย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ทอ
ี่ อกโดยกฎหมายดังกล่าว
(11) ดาเนินการฟ้ องร ้องบังคับคดีให ้บริษัทจัดการปฏิบัตต
ิ ามหน ้าทีข
่ องตนหรือฟ้ องร ้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทัง้ นี้ เพือ
่ ประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมือ
่ ได ้รับ
คาสั่งจากสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สาหรับค่าใช ้จ่ายในการฟ้ องร ้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของ
ผู ้ถือหน่วยลงทุนให ้ถือเป็ นค่าใช ้จ่ายของกองทุนรวม
(12) จัดทาความเห็นเกีย
่ วกับการจัดการกองทุนรวมของบริษั ทจัดการและจัดส่งให ้บริษัทจัดการเพือ
่ ใช ้
ประกอบการจัดทารายงานกองทุนรวมทุกรอบปี บัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บัญชีหรือปี
้ รอบปี บัญ ชี และวันสิน
้ รอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี
ปฏิท น
ิ ภายใน 30 วันนั บตัง้ แต่วันถัดจากวันสิน
บัญชีหรือปี ปฏิทน
ิ แล ้วแต่กรณี
(13) โอนเงินให ้นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ของผู ้ชาระบัญชีเพือ
่ เฉลีย
่ จ่ายคืนค่าหน่วยลงทุนให ้
ิ สุทธิทค
ผู ้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สน
ี่ งเหลืออยู่หลังจากทีผ
่ ู ้ชาระบัญชีชาระบัญชีโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามทีค
่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(14) ในกรณี ท ี่ผู ้ดู แ ลผลประโยชน์ ห มดหน า้ ที่ล งตามเงื่อ นไขการเปลี่ย นผู ด
้ ู แ ลผลประโยชน์ ผู ้ดู แ ล
ิ และเอกสารต่าง ๆ ทัง้ หมดของกองทุน
ผลประโยชน์จะต ้องทาหน ้าทีต
่ ่อไปจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สน
ิ และเอกสารต่าง ๆ ทัง้ หมด
รวม ตลอดจนการดาเนินการอืน
่ ใดทีจ
่ าเป็ นเพือ
่ ให ้การดาเนินการโอนทรัพย์สน
้ สมบูรณ์ และ ผู ้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ของกองทุนรวมให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิน
ดาเนินการต่อได ้ทันที
(15) ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนทีผ
่ ู ้ชาระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
ิ ของกองทุนรวมจนกว่า
กับสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู ้ดูแลผลประโยชน์ยังคงต ้องรับฝากทรัพย์สน
จะจดทะเบียนเลิก กองทุนรวม
(16) ดาเนินการอืน
่ ๆ ตามที่กาหนดไว ้ในสัญ ญาแต่งตั ง้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนหน ้าทีแ
่ ละความ
รั บ ผิด ชอบของผู ด
้ ู แ ลผลประโยชน์ ต ามกฎหมายว่ า ด ว้ ยหลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั ง้ ที่ม ีใ นปั จ จุ บั น และที่ม ีแ ก ้ไข
เพิม
่ เติมในอนาคต
ิ ในต่างประเทศ ผู ้ดูแล
(17) ในกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดการประสงค์ทจ
ี่ ะลงทุนหรือมีไว ้ซึง่ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ทีศ
ผลประโยชน์จะต ้องจัดให ้มีสถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สน
่ น
ู ย์รับฝาก
ิ อืน
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือพิจารณาดาเนินการแต่งตัง้ ผู ้รับฝากทรัพย์สน
่ เพือ
่ ทาหน ้าทีเ่ ก็บรักษา
ิ ในต่างประเทศของกองทุนรวม
ทรัพย์สน
ในกรณี ท ี่ผู ้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบั ตต
ิ ามสัญ ญาข ้อหนึ่งข ้อใดด ้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็ นเหตุให ้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุนรวมและ/หรือผู ้ถือหน่ วยลงทุน ผู ้ดูแลผลประโยชน์ต ้องชดใช ้ค่าเสียหายให ้แก่
้ เชิงภายใน 15 วันนั บแต่วันทีไ่ ด ้พิสจ
กองทุนรวม และ/หรือผู ้ถือหน่วยลงทุน โดยสิน
ู น์แล ้วว่าเป็ นความผิด
ของผู ้ดูแล
ั ญาตกลงเก็บรักษาข ้อมูลทีไ่ ด ้ล่วงรู ้มาเป็ นความลับและจะไม่เปิ ดเผยให ้บุคคลใด ๆ ทราบ เว ้นแต่จะ
คูส
่ ญ
เป็ นการเปิ ดเผยโดยอานาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึง่ เพื่อประโยชน์ของ
ผู ้ถือหน่วยลงทุน
ผู ้ดูแลผลประโยชน์จะต ้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน
้ เพราะความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร ้ายแรง หรือการไม่กระทาการตามหน ้าทีโ่ ดยไม่มเี หตุอันสมควรของผู ้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ ้าง
บริวาร หรือบุคคลอืน
่ ใดทีท
่ างานให ้แก่ผู ้ดูแลผลประโยชน์
ผู ด
้ ู แ ลผลประโยชน์ มี อ านาจหน า้ ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ก าหนดไว ใ้ น สั ญ ญ าแต่ ง ตั ้ง ผู ด
้ ูแ ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญ ญั ตห
ิ ลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ซึง่
รวมถึงหน ้าที่ดูแลรัก ษาประโยชน์ของผู ้ถือหน่ วยลงทุน และเมือ
่ มีการเปลี่ยนแปลงผู ้ดูแลผลประโยชน์
ผู ้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีห น ้าที่ดาเนินการตามทีจ
่ าเป็ นเพื่อให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
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ปฏิบั ต ห
ิ นา้ ที่ต่ อ ไปได ้ ซึง่ การด าเนินการดั งกล่า วรวมถึงการลงลายมือ ชื่อ ในหนั งสือ เพื่อ รับ รองความ
ถู ก ต ้องและครบถ ว้ นของสิง่ ที่ ส่ ง มอบให ผ
้ ูด
้ ู แ ลผลประโยชน์ ร ายใหม่ ห ากมีก ารเปลี่ย นแปลงผู ด
้ ูแ ล
ผลประโยชน์
ในกรณี ทผ
ี่ ู ้ดูแลผลประโยชน์กระทาการ งดเว ้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบัตห
ิ น ้าที่ ในการดูแลรักษา
ประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุน ผู ้ถือหน่วยลงทุนอาจใช ้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ท รั พ ย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร อ้ งบั ง คั บ คดี กั บ ผู ด
้ ูแล
ผลประโยชน์เพือ
่ ประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงได ้
ผู ้ดูแลผลประโยชน์ต ้องไม่กระทาการอั นเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู ้ถือหน่วยลงทุน
ไม่วา่ การกระทานัน
้ จะเป็ นไปเพือ
่ ประโยชน์ของผู ้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู ้อืน
่ เว ้นแต่เป็ น
การเรียกค่า ตอบแทนในการท าหน ้าที่เป็ นผู ้ดูแ ลผลประโยชน์ หรือเป็ นการด าเนินการในลั กษณะที่เป็ น
ธรรมและได ้เปิ ดเผยข ้อมูล ให ้ผู ้ถือหน่ วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล ้ว โดยผู ้ถือหน่ วยลงทุนทีไ
่ ด้
ทราบข ้อมูลดังกล่าวมิได ้แสดงการคัดค ้าน
ในกรณีทก
ี่ ารดาเนินการใดต ้องได ้รับมติของผู ้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการ
ขอมติ ให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์มอ
ี านาจดาเนินการตามทีจ
่ าเป็ นเพือ
่ ขอมติของผู ้ถือหน่วยลงทุนได ้
เงือ
่ นไขการเปลีย
่ นผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดการจะเปลีย
่ นตัวผู ้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต ้เงือ
่ นไขสัญญาแต่งตัง้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ เมือ
่ เกิด
กรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้บริษัทจัดการจะกระทาได ้เมือ
่ ได ้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อน
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ มีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให ้อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน ้า
(1) เมือ
่ คู่สญ
เป็ นลายลักษณ์อักษร เป็ นเวลาไม่น ้อยกว่า 90 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็ นอย่างอืน
่
ั ญาฝ่ ายใดไม่ปฏิบัตต
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่
(2) ในกรณีทค
ี่ ส
ู่ ญ
ิ ามหน ้าที่ และความรับผิดชอบทีไ่ ด ้ตกลงไว ้ คูส
่ ญ
อาจบอกเลิกสัญญาได ้ โดยบอกกล่าวล่วงหน ้าเป็ นลายลักษณ์อักษรไม่น ้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณี ท ี่มีก ารเปลี่ยนแปลงเงื่อ นไขในโครงการจั ด การกองทุ นรวม หรือ มีก ารแก ้ไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมายว่าด ้วยหลั กทรั พย์และตลาดหลั กทรัพ ย์ รวมทั ง้ กฎกระทรวงและประกาศที่อ อกตามกฎหมาย
ดังกล่าว หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณี
อืน
่ ใดอันจะมีผลเป็ นการเพิม
่ ภาระหน ้าทีแ
่ ก่ผู ้ดูแลผลประโยชน์และผู ้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ
ิ ธิบ อกเลิก สั ญ ญาได ้ โดยบอกกล่ า วให ้บริษั ทจั ด การทราบ
หน า้ ที่ ดั ง กล่ า ว ผู ด
้ ู แ ลผลประโยชน์ ม ีส ท
ล่วงหน ้าเป็ นลายลักษณ์อักษรเป็ นเวลาไม่น ้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีทผ
ี่ ู ้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัตข
ิ ้อหนึง่ ข ้อใดตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่า ด ้วยเรื่อ งคุณ สมบั ต ข
ิ องผู ้ดู แลผลประโยชน์ข องกองทุ น รวม ซึง่ ออกตามความในมาตรา 121 แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ต ิห ลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 บริษั ทจั ด การจะด าเนิ น การให ผ
้ ูด
้ ูแล
ผลประโยชน์จัดการแก ้ไขให ้ถูกต ้องภายใน 15 วันนั บแต่วันทีบ
่ ริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจาก
การตรวจสอบของสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว ้นแต่สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็ น
อย่างอืน
่ บริษัทจัดการจะแจ ้งการแก ้ไขดังกล่าวให ้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทา
้ หากผู ้ดูแลผลประโยชน์มไิ ด ้มีการแก ้ไขให ้ถูกต ้องภายในระยะเวลาที่
การ นั บ แต่วันทีไ
่ ด ้แก ้ไขเสร็จสิน
ก าหนด บริษั ทจัด การจะขออนุ ญ าตเปลี่ยนตั ว ผู ้ดูแลผลประโยชน์ต่อ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันนั บแต่วันที่ครบกาหนดเวลาให ้แก ้ไขเมือ
่ ได ้รับอนุ ญ าตแล ้วบริษัทจัดการจะแต่งตัง้ ผู ้ดูแล
ผลประโยชน์อน
ื่ แทนโดยพลัน
(5) ในกรณี ทม
ี่ ม
ี ติเสียงข ้างมากของผู ้ถือหน่ วยลงทุน ซึง่ คิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึ่ง
ของจานวนหน่ ว ยลงทุ น ที่จาหน่ า ยได ้แล ้วทั ง้ หมดของโครงการจั ด การกองทุ นรวม เรียกร ้องให ้มีก าร
เปลีย
่ นแปลงผู ้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณี ผู ้ดูแ ลผลประโยชน์ก ระท าการอั นเป็ นการขั ด แย ้งกั บ ประโยชน์ข องกองทุ น รวมหรือ ผู ้ถือ หน่ ว ย
ลงทุ น ที่ ไ ม่ เ ข า้ ข ้อยกเว ้นให ก
้ ระท าได ้ หากเป็ นกรณี ที่ ม ี นั ย ส าคั ญ และไม่ ส ามารถแก ้ไขให ห
้ มดไป
ให ้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ได ้
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ิ กองทุนรวม :
สถานทีเ่ ก็บร ักษาทร ัพย์สน
ิ ของกองทุนรวมที่
บริษัทจัดการจะจัดให ้มีการฝากทรัพย์สน
(1) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
1 ราษฎร์บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรู ณะ
เเขวงราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-470-3207
(2) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
้ 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
ชัน
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9999
(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย
273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2283-5353
และ/หรือทีผ
่ ู ้ดูแลผลประโยชน์อน
ื่ ทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามทีส
่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ิ ที่ ดู แ ลผลประโยชน์ แ ต่ งตั ง้ เพื่ อ เก็ บ รั ก ษา
และ/หรือ ศู น ย์รั บ ฝากต่ า งประเทศ หรือ ผู ร้ ั บ ฝากทรั พ ย์ส น
ิ ในต่างประเทศ
ทรัพย์สน
3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน
่ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ชือ
ทีอ
่ ยู่ : ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 2
้ 15 ฝั่ งปี กเหนือ (North Wing) อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
ชัน
เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห ้วยขวาง เขตห ้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2128-2332-7 โทรสาร 0-2128-4625
หรือบุคคลอืน
่ ทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้บริการเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัท
จัดการจะแจ ้งให ้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
4. ผูจ
้ ัดจาหน่าย : 5. ผูด
้ แ
ู ลสภาพคล่อง (Market Maker) : 6. ผูล
้ งทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : ี่่ กษาการลงทุน : 7. ทีปรึ
8. ทีป
่ รึกษากองทุน : 9. ผูป
้ ระก ัน : 10. ผูร้ ับมอบหมายงานด้านการจ ัดการลงทุน (Outsource) : 11. คณะต ัวแทนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน : 12. Prime Broker : -
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้ งชีพ
13. สิทธิ หน้าที่ และความร ับผิดชอบของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให ้แก่บริษัทจัดการ โดย
้ คืนหน่ วยลงทุนสนั บสนุ นการขายและรับซือ
้ คืนหน่ วยลงทุนที่บ ริษั ท
ผ่านผู ้สนั บ สนุ นการขายหรือรับ ซือ
้ วนส่วนโครงการ ข ้อ 7 "การรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน"
จัดการแต่งตัง้ (ถ ้ามี) ทัง้ นี้ ให ้เป็ นไปตามหนั งสือชีช
ทัง้ นี้ สิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน
้ ต่อเมือ
่ นายทะเบียนหน่วยลงทุนได ้บันทึกข ้อมูลลงในทะเบียนผู ้
ถือหน่วยลงทุนแล ้ว
ทัง้ นี้ การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนต ้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั น
้ ผู ้
ถือหน่วยลงทุนมีหน ้าทีต
่ ้องศึกษาและปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนดของกฎหมายภาษี อากร
สิทธิในการร ับเงินปันผล : สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ ไม่สามารถนาไป จาหน่าย
โอน จานา หรือนาไปเป็ นหลักประกันได ้ ทัง้ นี้ เพือ
่ ให ้เป็ นไปตามทีก
่ ฎหมายกาหนด
ข้อ จ าก ด
ั การโอนหน่ ว ยลงทุ น : หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ย งชีพ ไม่ ส ามารถน าไป
จาหน่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นหลักประกันได ้ ทัง้ นี้ เพือ
่ ให ้เป็ นไปตามทีก
่ ฎหมายกาหนด
สิทธิในการลงมติเพือ
่ แก้ไขเพิม
่ เติมโครงการจ ัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธจ
ี ัดการ : ผู ้ถือหน่วยลงทุน
ิ ธิลงมติเพือ
มีสท
่ ให ้บริษัทจัดการทาการแก ้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก ้ไขวิธก
ี ารจัดการได ้ ทัง้ นี้
บริษัทจัดการจะกระทาการตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารตามที่ระบุไว ้ในข ้อ "วิธก
ี ารแก ้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวมหรือแก ้ไขวิธก
ี ารจัดการ"
ิ ธิทจ
สิทธิในการได้ร ับเงินคืนเมือ
่ เลิกโครงการ : ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีสท
ี่ ะได ้รับเงินคืนเมือ
่ บริษัทจัดการ
เลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให ้มีการชาระบัญ ชี ตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
สิทธิประโยชน์อน
ื่ ๆ :
1. สิทธิและหน ้าทีเ่ กีย
่ วกับภาษี ของผู ้ลงทุนในกองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
สิท ธิแ ละหน า้ ที่เ กี่ย วกั บ ภาษี ข องผู ล
้ งทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ย งชีพ จะเป็ นไปตามกฎกระทรวง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และทีแ
่ ก ้ไขเพิม
่ เติม (ถ ้ามี) ดังต่อไปนี้ ซึง่ ผู ้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียด
ได ้จากคูม
่ อ
ื ภาษี เกีย
่ วกับการลงทุนในกองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด ้วยการยกเว ้นรัษฎากร
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
(2) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย
่ วกับภาษี เงินได ้ (ฉบับที่ 90) เรือ
่ ง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และ
้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
เงื่อนไข เพื่อการยกเว ้นภาษี เงินได ้สาหรับเงินได ้เท่าทีไ่ ด ้จ่ายเป็ นค่าซือ
การเลีย
้ งชีพและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544
(3) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย
่ วกับภาษี เงินได ้ (ฉบับที่ 91) เรือ
่ ง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และ
เงือ
่ นไข สาหรับกรณีผู ้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ ได ้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จาก
กองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพเพราะเหตุสงู อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2544
(4) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย
่ วกับภาษี เงินได ้ (ฉบับที่ 93) เรือ
่ ง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และ
้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
เงื่อนไข เพื่อการยกเว ้นภาษี เงินได ้สาหรับเงินได ้เท่าทีไ่ ด ้จ่ายเป็ นค่าซือ
การเลีย
้ งชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ ลงวันที่ 19 มิถน
ุ ายน พ.ศ. 2544
2. สิทธิในการโอนการลงทุนในหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพกองอืน
่
ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพกองหนึง่ ทัง้ หมด
หรือบางส่วนไปยังกองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพอืน
่ โดยต ้องโอนไปยังกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึง่ หรือ
หลายกองทุนรวม ภายใน 5 วันทาการนั บตัง้ แต่วันถัดจากวันทีก
่ องทุนรวมเพื่อการเลีย
้ งชีพทีโ่ อนได ้รับ
คาสัง่ โอนจากผู ้ถือหน่วยลงทุน และสามารถนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องกันได ้ ทัง้ นี้ การโอน
การลงทุนในกองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ จะต ้องจัดทาเอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบให ้แก่กองทุนรวม
เพือ
่ การเลีย
้ งชีพทีร่ ับโอนเก็บไว ้เป็ นหลักฐาน เพือ
่ ให ้สามารถตรวจสอบได ้
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กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ต ี้ แอนด์ อินฟราสตร ัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
้ เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
รายละเอียดเพิม
่ เติม :
ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย
่ งั ส่งใช ้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่า
การทีผ
่ ู ้ถือหน่วยลงทุนได ้แสดงความประสงค์ในการซือ
ในทอดใด ๆ ให ้ถือว่าผู ้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ
่ ะผูกพันตามข ้อกาหนดในข ้อผูกพันซึง่ ลงนาม
โดยผู ้ดูแลผลประโยชน์ทไี่ ด ้รับการแต่งตัง้ จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ิ ธิเรียกให ้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได ้ไม่
ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีสท
เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทัง้ นี้ ในกรณี ทม
ี่ ก
ี ารแบ่งชนิดของหน่ วยลงทุน สิท ธิใน
การได ้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต ้องเป็ นไปตามข ้อกาหนด
ของหน่วยลงทุนชนิดนัน
้ ๆ ด ้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ใบหน่วยลงทุน
- ระบบไร ้ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- อืน
่ ๆ
เงือ
่ นไขในการออกเอกสารแสดงสิท ธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : กองทุนจะใช ้
ระบบไร ้ใบหน่ วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ เป็ นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให ้กับผู ้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว ้นแต่ผู ้
ถือหน่วยลงทุนร ้องขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให ้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
รูปแบบอืน
่ เพิม
่ เติมได ้
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
่ ผู ้สัง่ ซือ
้ หน่วยลงทุนในทะเบียนผู ้ถือ
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาเนินการบันทึกชือ
หน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนั งสือรับรองสิท ธิในหน่ วยลงทุนให ้กับผู ้ถือหน่ วยลงทุนทุก
้ หรือขายคืนหรือสับเปลีย
ครัง้ ทีผ
่ ู ้ถือหน่วยลงทุนมีการทารายการซือ
่ นหน่วยลงทุน เพือ
่ เป็ นการยืนยันการ
้
ทารายการซือหรือขายคืนหรือสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุน
(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนั งสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทา
้ ในระหว่างช่วงการเสนอขายครัง้ แรก และ/หรือ
การนั บแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีทเี่ ป็ นการสั่งซือ
ิ มูล ค่าหน่ วยลงทุ น ราคาขายและราคารับ ซือ
้ คืน
ภายใน 7 วั นท าการนั บ แต่วัน ค านวณมูล ค่า ทรัพ ย์ส น
้ ขายหน่ วยลงทุน ทั ง้ นี้ นายทะเบียนหน่ วยลงทุนและ/หรือผู ้สนั บสนุนการ
หน่วยลงทุนของวันทาการซือ
้ คืนหน่วยลงทุนซึง่ ได ้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนั งสือรับรองสิทธิในหน่วย
ขายหรือรับซือ
ลงทุนให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณียอ
์ เิ ล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ ้ามี) หรือโดยทางไปรษณียใ์ นกรณีท ี่
ไม่ระบุทอ
ี่ ยู่ไปรษณี ยอ
์ เิ ล็ก ทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ท ี่ระบุไว ้ในใบค าขอใช ้บริก ารกองทุน
้ วน
หรือโดยวิธอ
ี น
ื่ ใดตามทีบ
่ ริษัทจัดการกาหนดเพิม
่ เติมตามวิธก
ี ารทีร่ ะบุในหนังสือชีช
(4) บริษัท จัดการจะถือ เอายอดคงเหลือ ของหน่ วยลงทุนที่ป รากฏในทะเบียนผู ้ถือหน่ วยลงทุนและใน
หนั ง สือ รั บ รองสิท ธิในหน่ ว ยลงทุ น ที่ส่งให ้ผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุ นฉบั บ ล่ า สุด เป็ นรายการที่เป็ นปั จ จุ บั น และ
ถูกต ้อง
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
่ ผู ้สัง่ ซือ
้ หน่วยลงทุนในทะเบียนผู ้ถือ
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาเนินการบันทึกชือ
หน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) บริษั ทจั ด การหรือ นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น หรือ ผู ส
้ นั บ สนุ น การขายหรือ รั บ ซื้อ คื น หน่ ว ยลงทุ น
้ หรือ
(ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้สัง่ ซือ
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กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ต ี้ แอนด์ อินฟราสตร ัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
้ เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
้ หรือขายคืนหรือสับเปลีย
ผู ้ถือหน่วยลงทุนไว ้เป็ นหลักฐานเพือ
่ ยืนยันการทารายการซือ
่ นหน่วยลงทุนของ
ผู ้ถือหน่ วยลงทุน โดยจะถือเป็ นเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนได ้ ต่อเมือ
่ นายทะเบียนได ้ดาเนินการ
จัดสรรหน่วยลงทุนเป็ นทีเ่ รียบร ้อยแล ้ว
(3) บริษั ทจั ด การหรือ นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น หรือ ผู ส
้ นั บ สนุ น การขายหรือ รั บ ซื้อ คื น หน่ ว ยลงทุ น
(ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)) จะดาเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้ถือ
้ คืนหน่ วยลงทุ นได ้ท ารายการ
หน่ วยลงทุนภายในวันที่บ ริษั ทจั ด การหรือ ผู ้สนั บ สนุ นการขายหรือ รับ ซือ
้ หรือขายคืนหรือสับเปลีย
สัง่ ซือ
่ นหน่วยลงทุน หรือภายในวันทาการทีบ
่ ริษัทจัดการหรือผู ้สนับสนุนการขาย
้ คืนหน่วยลงทุนกาหนด โดยผู ้ถือหน่วยลงทุนมีหน ้าทีใ่ นการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
หรือรับซือ
้ คืนหน่ วยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิช ย์
ลงทุนด ้วยตนเอง ณ ทีท
่ าการของผู ้สนั บ สนุ นการขายหรือรับซือ
จากัด (มหาชน)) ทีผ
่ ู ้ถือหน่วยลงทุนเปิ ดบัญชีหรือแจ ้งร ้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว ้
้ หน่วยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลีย
(4) ในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหน่วยลงทุนสัง่ ซือ
่ นหน่วยลงทุน ผู ้ถือหน่วยลงทุน
มีหน ้าทีใ่ นการนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนมาบันทึกรายการให ้เป็ นปั จจุบันเสมอ ได ้ ณ ทีท
่ า
้
การของผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)) หรือ ณ ที่
ทาการทีไ่ ด ้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตัง้ แต่วันทาการถัดจากวันทาการ
้ หรือขายคืนหรือสับเปลีย
ซือ
่ นหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนทีป
่ รากฏในทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนทีม
่ ก
ี ารปรับรายการให ้เป็ นปั จจุบันครัง้ ล่าสุด เป็ นรายการทีเ่ ป็ นปั จจุบันและ
ถูกต ้อง
(6) ผู ้สั่งซื้อ หรือ ผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุ นที่ร ้องขอออกสมุด บั ญ ชีแสดงสิท ธิในหน่ วยลงทุ นจะต ้องปฏิบั ต ต
ิ าม
ข ้อก าหนดและเงื่อ นไขต่างๆ ที่เกีย
่ วข ้องกั บ สมุด บั ญ ชีแสดงสิท ธิในหน่ วยลงทุ น ตามที่บ ริษั ทจั ด การ
กาหนด
้ คืน
ทัง้ นี้ บริษัท จัดการอาจมอบหมายให ้บุคคลธรรมดาหรือนิตบ
ิ ุคคลหรือผู ้สนั บสนุ นการขายหรือรับซือ
หน่วยลงทุนรายอืน
่ สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให ้แก่ ผู ้ถือหน่วยลงทุนได ้ ซึง่ บริษัท
จัดการจะปิ ดประกาศไว ้ทีส
่ านั กงานของบริษัทจัดการล่วงหน ้าอย่างน ้อย 7 วันทาการ โดยไม่ถอ
ื ว่าเป็ น
การดาเนินการทีผ
่ ด
ิ ไปจากรายละเอียดโครงการ
ใบหน่วยลงทุน
บริษัท จัด การหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะดาเนินการออกใบหน่ วยลงทุน (Scrip) ให ้กับ ผู ้ถือ หน่ วย
ลงทุ น เฉพาะในกรณี ท ี่ผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุ นร ้องขอให ้บริษั ทจั ด การออกใบหน่ ว ยลงทุ น เพื่ อ นาไปใ ช ้เป็ น
่ จากสถาบันการเงินหรือกรณีพเิ ศษอืน
หลักประกันในการขอสินเชือ
่ ๆ ทัง้ นี้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุก
กรณีจะกระทาเมือ
่ บริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านัน
้ โดยมีขน
ั ้ ตอนดังนี้
(1) ผู ้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคาขอให ้ออกใบหน่วยลงทุน ซึง่ ขอรับได ้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(2) ยืน
่ ใบคาขอให ้ออกใบหน่วยลงทุนพร ้อมชาระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทุน
(3) นายทะเบียนหน่ วยลงทุ นโดยได ้รับ มอบหมายจากบริษัท จัด การจะด าเนินการออกใบหน่ วยลงทุ น
ให ้กับผู ้ถือหน่ วยลงทุนตามจานวนหน่ วยลงทุนทีผ
่ ู ้ถือหน่ วยลงทุนกรอกในใบคาขอ สาหรับกรณีท ี่ผู ้ถือ
หน่ วยลงทุนกรอกจานวนหน่ วยลงทุนในใบค าขอมากกว่าจานวนหน่ วยลงทุ นที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู ้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให ้ออกใบหน่ วย
ลงทุนสาหรับหน่วยลงทุนจานวนเท่าทีป
่ รากฏอยูใ่ นรายการทีบ
่ ันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน
้
(4) ใบหน่ วยลงทุ นที่บ ริษั ทจัด การออกให ้ผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุน จะมีข ้อความตามที่ค ณะกรรมการ ก.ล.ต.
ื่ ผู ้ถือหน่ ว ยลงทุ น โดยในใบหน่ วยลงทุนจะต ้องมีล ายมือ ชือ
่ กรรมการผู ้มี
ประกาศก าหนด ซึง่ จะระบุช อ
่ นายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช ้
อานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสาคัญ หรือลายมือชือ
เครือ
่ งจักรประทับ หรือโดยวิธอ
ี น
ื่ ใดตามทีก
่ ฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให ้
ทาได ้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต ้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
(5) ผู ้ถือหน่ วยลงทุนทีม
่ ใี บหน่ วยลงทุน หากจะขายคืนหน่ วยลงทุนจานวนดังกล่าว จะต ้องนาใบหน่ วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพือ
่ โอนหน่วยลงทุนนั น
้ เข ้าระบบไร ้
ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได ้

10

กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ต ี้ แอนด์ อินฟราสตร ัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
้ เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบ
้ หรือผู ้ถือหน่ วยลงทุน เพื่อเป็ นหลักฐานการยืนยันการทารายการซือ
้ หรือขายคืนหรือ
หนึ่งให ้กับผู ้สั่งซือ
้ หรือผู ้ถือหน่ วยลงทุน เช่น หนั งสือรับรองสิท ธิในหน่ วยลงทุน และ/
สับเปลีย
่ นหน่ วยลงทุนของผู ้สั่งซือ
หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็ นต ้น นอกจากนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบอืน
่ นอกเหนือจากรูปแบบดังกล่าวข ้างต ้น เช่น เอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือรูป แบบที่จะมีการเปลีย
่ นแปลง แก ้ไข หรือเพิม
่ เติมในอนาคต ตาม
หลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข และวิธก
ี ารตามทีบ
่ ริษัทจัดการจะกาหนดเพิม
่ เติม เป็ นต ้น และบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเปลีย
่ นแปลง หรือเพิม
่ เติมเงือ
่ นไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลา
การส่งมอบได ้ โดยไม่ถอ
ื ว่าเป็ นการดาเนินการทีผ
่ ด
ิ ไปจากรายละเอียดโครงการเดิม
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน เพือ
่ ให ้ผู ้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถใช ้อ ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอืน
่ ได ้
ในกรณี ท ี่ผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุนจ าเป็ นต ้องใช ้ใบหน่ วยลงทุน บริษัท จัด การกองทุนรวมต ้องจั ด ท าใบหน่ ว ย
ลงทุนมอบให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิธก
ี าร และข้อจาก ัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน : ิ อืน
16. วิธก
ี ารชาระเงินหรือทร ัพย์สน
่
ิ อืน
วิธก
ี ารชาระเงินหรือทร ัพย์สน
่ ให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน :
ิ อืน
บริษัทจัดการจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ แทน
เงินได ้ในกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน หรือกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหน่วยลงทุน
ิ อืน
ตกลงรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ แทนเงิน และบริษัทจัดการได ้รับมติ
ิ อื่นแทนเงินได ้ รวมถึงกรณี อ ื่นใดที่
พิเศษให ้ช าระค่า ขายคืน หน่ วยลงทุ น เป็ นหลั ก ทรัพ ย์ห รือ ทรัพ ย์ส น
เป็ นไปตามประกาศสานั กงาน ก.ล.ต. กาหนด โดยบริษัทจัดการจะกาหนดขัน
้ ตอนการดาเนินการต่อไป
ซึง่ ขัน
้ ตอนทีก
่ าหนดต ้องสามารถปฏิบัตไิ ด ้จริงและเป็ นธรรมต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย
ิ อืน
การชาระเงินหรือทรัพย์สน
่ ให ้แก่ผู ้ถือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชาระให ้แก่ผู ้ถือหน่ วย
่ ตามทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก
ลงทุนทีป
่ รากฏชือ
่ าหนด เท่านัน
้
ิ อืน
วิธก
ี ารชาระเงินหรือทร ัพย์สน
่ ให้แก่บค
ุ คลทีเ่ กีย
่ วข้องอืน
่ ๆ (ถ้ามี) : 17. การจ ัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจาก ัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริษั ทจั ด การกองทุ น รวมมีห น า้ ที่จัด ให ้มีท ะเบียนผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ตามหลั ก เกณฑ์ท ี่อ อกตามมาตรา
125(5) แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ิ อืน
ให ้สันนิษฐานไว ้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต ้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สน
่ รวมทัง้ การให ้สิทธิ
่ ในสมุดทะเบียนผู ้ถือหน่ วยลงทุน หากได ้
หรือการจากัดสิทธิใด ๆ แก่ผู ้ถือหน่ วยลงทุน ทีป
่ รากฏรายชือ
กระทาตามข ้อกาหนดในข ้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล ้ว ให ้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม ได ้ดาเนินการ
ตามอานาจหน ้าทีแ
่ ล ้ว
บริษัท จัดการกองทุนรวมหรือ นายทะเบียนหน่ วยลงทุน จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานา
หน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผู ้ลงทุนทีม
่ ใิ ช่รายย่อย และการโอนหน่วย
ลงทุ นจะท าให ้ผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุ นไม่ เป็ นผู ้ลงทุ นสถาบั น ผู ้ลงทุ นรายใหญ่ หรือ ผู ้มีเงินลงทุ นสูง ตามที่
กาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว ้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่ วยลงทุ น ในกรณี เป็ นกองทุ น รวมที่เสนอขายต่อ ผู ล
้ งทุ นสถาบั นหรือ ผู ้ลงทุ นรายใหญ่
พิเศษ และการโอนหน่ วยลงทุนจะท าให ้ผู ้ถือ หน่ วยลงทุนไม่เ ป็ นผู ้ลงทุนสถาบั นหรือผู ้ลงทุ น รายใหญ่
พิเศษ ตามทีก
่ าหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว ้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจานาหน่วยลงทุน ดังนี้
1. หน่ วยลงทุนทีบ
่ ริษัทจัดการกองทุนรวมขายให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ใน
กรณีเป็ นกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวทีจ
่ ัดตัง้ ขึน
้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
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3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุนว่าด ้วยการลงทุ น
ของกองทุน
้ ท
ิ ธิอ อกเสีย ง (ถ้า มี) : หากผู ้ถือ หน่ วยลงทุนถือ
ข้อจาก ด
ั การถือหน่วย และข้อ จ าก ด
ั ในการใชส
หน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนทีจ
่ าหน่ ายได ้แล ้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินดังกล่าว เว ้นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมทีม
่ ก
ี ารแบ่งชนิด
หน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู ้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนั บคะแนนเสียงของผู ้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวได ้เต็มตามจานวนทีถ
่ อ
ื อยู่
หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารในการขอมติของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน :
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให ้ต ้องได ้รับมติของผู ้ถือหน่วยลงทุน
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได ้ดาเนินการไปตามมติของผู ้ถือหน่วยลงทุนทีไ่ ด ้รับมาโดยชอบแล ้ว ให ้ถือ
ว่าผู ้ถือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให ้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู ้ถือหน่วยลงทุนทีใ่ ห ้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย ้งกับหลักเกณฑ์ทก
ี่ าหนดในกฎหมาย ให ้
ถือว่ามตินัน
้ เสียไป
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพือ
่ แก ้ไขข ้อผูกพันในเรือ
่ งทีก
่ ระทบต่อสิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
ต ้องได ้รับมติพเิ ศษของผู ้ถือหน่วยลงทุน(มติของ ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
่ ค
ี ะแนนเสียงได ้ไม่น ้อยกว่าสามในสี่
่
ิ ธิออกเสียงลงคะแนนหรือ
ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผู ้ถือหน่วยลงทุนซึงเข ้าร่วมประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน)
ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผู ้ถือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ ้งมติและมีสท
เว ้นแต่กรณีทก
ี่ องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู ้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต ้องปฏิบัตใิ ห ้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกีย
่ วกับการขอมติผู ้ถือหน่วยลงทุนทีก
่ าหนดไว ้ในข ้อผูกพัน หรือทีก
่ าหนดไว ้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามทีก
่ าหนดในประกาศนี้ แล ้วให ้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม
่ เติม
ดังต่อไปนี้ด ้วย
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทม
ี่ ผ
ี ลกระทบต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได ้รับผลกระทบต่อ
ผู ้ถือหน่ วยลงทุนไม่เท่ากันต ้องได ้รับมติเสียงข ้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิด ที่
ได ้รับผลกระทบ แล ้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทม
ี่ ผ
ี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่วา่ กรณีใดต ้องได ้รับมติ
เสียงข ้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด ้รับผลกระทบ แล ้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทม
ี่ ผ
ี ลกระทบต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง่ ต ้องได ้รับมติเสียงข ้างมาก
หรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด ้รับผลกระทบ แล ้วแต่กรณี
วิธก
ี ารแก้ไขเพิม
่ เติมข้อผูกพ ัน :
การแก ้ไขเพิ่ม เติม ส่ว นใดส่ว นหนึ่ง ของข ้อผู ก พั น ที่เป็ นไปตามวิธ ีก ารที่ก าหนดไว ้ในข ้อผู ก พั น และมี
สาระส าคั ญ ที่เป็ นไปตามและไม่ขั ด หรือแย ้งกั บ พระราชบั ญ ญั ต ห
ิ ลั ก ทรัพ ย์และตลาดหลั ก ทรัพ ย์ พ.ศ.
2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทอ
ี่ อกโดยอาศัยอานาจของกฎหมายดังกล่าว ให ้ถือว่าข ้อผูกพันส่วนทีแ
่ ก ้ไข
ั
เพิม
่ เติมนัน
้ มีผลผูกพันคูส
่ ญญา
การแก ้ไขเพิม
่ เติมข ้อผูกพันในเรือ
่ งทีก
่ ระทบต่อสิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนั ยสาคัญต ้องได ้รับมติ
พิเศษของผู ้ถือหน่วยลงทุนทัง้ นี้ เรือ
่ งทีก
่ ระทบต่อสิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ให ้รวมถึง
(ก) ข ้อกาหนดเกีย
่ วกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน
ิ อืน
(ข) ข ้อกาหนดเกีย
่ วกั บการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลั กทรัพย์ห รือทรัพย์สน
่ ตามข ้อ 6 ของ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
ิ อืน
(ค) ข ้อกาหนดเกีย
่ วกับการรับชาระหนี้ด ้วยทรัพย์สน
่
(ง) ข ้อก าหนดเกี่ย วกั บ การประกั น ตามข อ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ที่ ทน.
19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข ้อกาหนดเกีย
่ วกับการแก ้ไขเพิม
่ เติมสัญญาประกันในเรือ
่ งใด ๆ
อันมีผลให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรือ
่ งทีผ
่ ู ้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
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กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ต ี้ แอนด์ อินฟราสตร ัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
้ เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
การแก ้ไขเพิ่ม เติม ข ้อผู ก พั น ในลั ก ษณะดั ง ต่อ ไปนี้ ให ม
้ ีผ ลผู ก พั น เมื่อ ได ้รั บ ความเห็ น ชอบจากผู ้ดู แ ล
ผลประโยชน์ โดยไม่ต ้องได ้รับมติของผู ้ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก ้ไขเพิม
่ เติมข ้อผูกพั นให ้มีส าระส าคัญ สอดคล ้องกับ โครงการจัด การกองทุนรวมที่แก ้ไข
เพิม
่ เติมโดยได ้รับมติโดยเสียงข ้างมากหรือมติพเิ ศษของผู ้ถือหน่วยลงทุน หรือได ้รับความเห็นชอบจาก
สานักงาน แล ้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู ้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก ้ไขเพิม
่ เติมข ้อผูกพั นนั น
้ เหมาะสม มีความจาเป็ นหรือ
สมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก ้ไขเพิม
่ เติมข ้อผูกพันไม่วา่ กรณีใด
่ โดยบุค คลผู ้มีอ านาจลงนามผูก พั นบริษั ทจั ด การกองทุนรวมและ
ต ้องกระท าเป็ นหนั งสือ ลงลายมือ ชือ
ผู ้ดู แลผลประโยชน์ พร ้อมทั ง้ ประทั บ ตราบริษั ท (ถ ้ามี) บริษั ทจั ด การกองทุ น รวมจะจั ด ให ้มีข ้อผู ก พั น
เปิ ดเผยไว ้ ณ ทีท
่ าการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพือ
่ ให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดู
ได ้ รวมทั ง้ จั ดส่งสรุป การแก ้ไขเพิม
่ เติมข ้อผูก พันพร ้อมทั ง้ เหตุผลและความจาเป็ นให ้ผู ถ้ อ
ื หน่ วยลงทุน
พร ้อมกับการส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม
18. การระง ับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
รายละเอียดเพิม
่ เติม : ในกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์เกีย
่ วกับ
การอนุ มัต ใิ ห ้จัด ตั ง้ กองทุนรวมแบบเป็ นการทั่ ว ไป และการฝ่ าฝื นหรือ การไม่ป ฏิบั ต น
ิ ัน
้ ก่อ ให ้เกิด ความ
ั ช ้า
เสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู ้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก ้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชก
โดยในกรณีทเี่ กิดข ้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู ้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอม
่ ารพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
ให ้นาข ้อพิพาทเข ้าสูก
19. การเลิกกองทุนรวม
เงือ
่ นไขในการเลิกกองทุน :
กองทุนจะเลิกเมือ
่ ครบกาหนดอายุ หรือกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี้
1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมล
ู ค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี้
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนทีข
่ ายได ้แล ้วทัง้ หมด โดยคานวณตามมูลค่าทีต
่ ราไว ้ของหน่วยลงทุน มีมล
ู ค่าน ้อย
กว่า 50 ล ้านบาทในวันทาการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน
้
(2) จานวนผู ้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน ้อยกว่า 35 ราย ในวันทาการใด
(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี้
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึง่ เกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ
่ าหน่ายได ้
แล ้วทัง้ หมด
้ ขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกัน
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซือ
คิด เป็ นจานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุ นที่จาหน่ ายได แ
้ ล ้วทั ง้ หมด ทั ง้ นี้ ในกรณี ท ี่เป็ น
กองทุ น รวมที่ ม ี ก าหนดระยะเวลาการรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น เป็ นช่ ว ง (interval fund) การพิ จ ารณา
ระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให ้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึง่ กองทุนรวมเปิ ดให ้
้ คืนหน่วยลงทุนเท่านัน
รับซือ
้
ความใน (3) วรรคหนึง่ มิให ้นามาใช ้บังคับกับกองทุนรวมทีบ
่ ริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล ้ว มีความ
่ โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่
เชือ
ิ คงเหลือทีม
เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สน
่ ค
ี ณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู ้ถือหน่วย
ลงทุนทีเ่ หลืออยูจ
่ ะไม่ได ้รับผลกระทบจากการขายคืนนัน
้
(4) กรณี ท ี่ ป รากฏข อ้ เท็ จ จริง ซึ่ง บริษั ทจั ด การกองทุ น รวมพิ จ ารณาแล ว้ มี ค วามเชื่อ โดยสุ จ ริต และ
สมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึง่ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์
ต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ความในวรรคหนึง่ (3) และ (4) มิให ้นามาใช ้บังคับกับกองทุนรวมดังนี้
(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน
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กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ต ี้ แอนด์ อินฟราสตร ัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
้ เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
(ข) กองทุนรวมดัชนี
(ค) กองทุนรวมอีทเี อฟ
(ง) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(จ) กองทุนรวมฟี ดเดอร์
2. เมือ
่ ได ้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข ้างมากของผู ้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึง่ ของจานวนหน่วย
ลงทุนทีจ
่ าหน่ายได ้แล ้วทัง้ หมดของโครงการจัดการ
3. บริษั ทจั ด การขอสงวนสิท ธิท ี่จ ะพิจ ารณาเลิก โครงการ หรือ ด าเนินการอื่นใด ในกรณี ท ี่มูล ค่า หน่ ว ย
ลงทุนทีจ
่ าหน่ายได ้ครัง้ แรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการลงทุน โดยเป็ นไปตามดุลยพินจ
ิ
ของบริษัทจัดการ เพือ
่ ประโยชน์สงู สุดของผู ้ถือหน่วยลงทุน
4. สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัตใิ ห ้จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวมเพื่อผู ้ลงทุน
ทั่วไป หากปรากฏว่า
(1) มีก ารแก ้ไขเพิม
่ เติมโครงการจัด การกองทุ นรวมหรือ ข ้อผูก พั นระหว่างผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุนกั บ บริษั ท
จัดการกองทุนรวมทีข
่ ัดหรือแย ้งกับกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ
หรือคาสัง่ ทีอ
่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(2) มีก ารจาหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ นโดยบริษั ทจั ด การกองทุ นรวมมิไ ด ้ปฏิบั ต ห
ิ รือ ดู แลให ้มีก ารปฏิบั ต ต
ิ าม
หลักเกณฑ์เกีย
่ วกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ
่ ผู ้ลงทุนทั่วไปตามทีก
่ าหนดในประกาศ
้ วนและการเสนอขาย
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด ้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชีช
หน่วยลงทุน
5. สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัตใิ ห ้จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวม ในกรณีทม
ี่ เี หตุ
อันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตัง้ กองทุนรวมเพือ
่ ผู ้ลงทุนทั่วไปเพือ
่ การแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของ
ิ หรือธุรกิจของ
บุคคลหรือกลุม
่ บุคคลใดเป็ นการเฉพาะ หรือเพือ
่ เป็ นเครือ
่ งมือในการบริหารจัดการทรัพย์สน
บุคคลหรือกลุม
่ บุคคลใด และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ดาเนินการแจ ้งให ้บริษัทจัดการกองทุน
้ จง แสดงเหตุผ ล ข ้อเท็ จจริง และหลั ก ฐาน ซึง่ ในกรณี ท ี่ไม่ม ีก าร
รวมหรือ บุค คลที่เกีย
่ วข ้องท าการชีแ
้ จง หรือชีแ
้ จงแล ้วแต่ไม่อาจพิสจ
่ ได ้ว่าการจัดตัง้ กองทุนรวมเป็ นการจัดตัง้ กองทุนรวม
ชีแ
ู น์หรือทาให ้เชือ
เพื่อผู ้ลงทุนทั่วไปอย่างแท ้จริง และสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให ้บริษัทจัดการกองทุนรวมท า
การแก ้ไข หรือ ด าเนิน การใด ๆ และบริษั ทจั ด การกองทุ น รวมไม่ ส ามารถด าเนิน การตามที่ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได ้ หรือดาเนินการแล ้วแต่ไม่สามารถทาให ้กองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมเพื่อผู ้
ลงทุนทั่วไปอย่างแท ้จริง
6. ส านั ก งานคณ ะกรรมการ ก.ล.ต. มี ค าสั่ ง เลิก กองทุ น รวมตามมาตรา 128 หรื อ เมื่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีค าสั่งเพิกถอนการอนุ มัตใิ ห ้จัดตัง้ กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกากั บ
ตลาดทุนว่าด ้วยหลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข และวิธก
ี ารจัดตัง้ และจัดการกองทุน
้ สุดลงของ
7. ในกรณีทม
ี่ เี หตุจาเป็ นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิน
้ หน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้ลงทุน
การอนุมัตใิ ห ้จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวมหรือดาเนินการคืนเงินค่าซือ
การดาเนินการของบริษ ัทจ ัดการ เมือ
่ เลิกกองทุนรวม :
1. เมือ
่ ปรากฏกรณีตามหัวข ้อเงือ
่ นไขในการเลิกกองทุนข ้อ 1. บริษัทจัดการจะดาเนินการเพือ
่ เลิกกองทุน
รวม ดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้ เมือ
่ ได ้ดาเนินการครบถ ้วนแล ้ว ให ้ถือว่าเป็ นการเลิกกองทุน
การดาเนินการ
้ และคาสัง่ ขายคืนหน่วย
1. ยุตก
ิ ารรับคาสัง่ ซือ

ระยะเวลาดาเนินการ
ตั ง้ แต่ วั น ที่ เ กิด เหตุ ใ ห เ้ ลิก
กองทุน

2. แจ ้งให ้ผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องทราบ
ภายใน 3 วั น ท าการนั บ แต่
2.1 ข ้อมูลทีแ
่ จ ้งให ้ทราบ ต ้องมีสาระสาคัญอย่างน ้อยดังนี้
วันทีเ่ กิดเหตุให ้เลิกกองทุน
(1) บริษัทจัดการจะดาเนินการโอนย ้ายการลงทุนของผู ้ถือหน่วยไปยัง RMF
อืน
่ ตามแนวทางทีก
่ าหนดไว ้ในข ้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขาย
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กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ต ี้ แอนด์ อินฟราสตร ัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
้ เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
การดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

้ คืนหน่วยจากผู ้ถือหน่วย
หรือรับซือ
(2) ในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย ้ายการลงทุน ไปยัง RMF อืน
่ อีก
ทอดหนึง่ ผู ้ถือหน่วยสามารถแจ ้งต่อบริษัทจัดการเพือ
่ โอนย ้ายการลงทุน
ไปยัง RMF อื น
่ ที ผ
่ ู ้ถือ หน่ว ยก าหนด และผู ้ถือ หน่ว ยจะได ร้ ั บ ยกเว ้น
้ คืน หน่ วยเมื่อ เป็ นไปตามเงื่อ นไขโดย
ค่า ธรรมเนี ยมการขายหรือ รับ ซือ
ครบถ ้วนดังนี้
(2.1) เป็ นการโอนย ้ายตามคาสัง่ ของผู ้ถือหน่วยเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย ้าย
ไปยัง RMF อืน
่ ทีอ
่ ยูภ
่ ายใต ้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2.2) เป็ นการโอนย ้ายการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ
่ ริษัทจัดการกาหนด
ทั ้ง นี้ ในการก าหนดระยะเวลาดั ง กล่ า ว บริษั ทจั ด การต อ
้ งค านึ ง ถึง
ระยะเวลาทีผ
่ ู ้ถือหน่ วยจะสามารถดาเนินการเพื่อแจ ้งโอนย ้ายการลงทุน
ได ้อย่างเหมาะสม
2.2 แจ ้งโดยวิธก
ี ารดังนี้
ื่ อยู่ในทะเบียนผู ้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ทีม
(1) แจ ้งผู ้ถือหน่วยทีม
่ ช
ี อ
่ ี
หลักฐานว่าสามารถติดต่อผู ้ถือหน่วยได ้
(2) แจ ้งเป็ นหนังสือถึงผู ้ดูแลผลประโยชน์
(3) แจ ้งสานักงานผ่านระบบทีจ
่ ัดไว ้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ิ ทีเ่ หลืออยูข
3. จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ องกองทุนดังกล่าว

ภายใน 5 วั น ท าการนั บ แต่
วันทีเ่ กิดเหตุให ้เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินทีไ่ ด ้จากการดาเนินการตาม 3.

ภายใน 10 วันทาการนั บแต่
วันทีเ่ กิดเหตุให ้เลิกกองทุน

ั ช ้า
5. ดาเนินการโอนย ้ายการลงทุนไปยัง RMF อืน
่ ตามแนวทางทีก
่ าหนดไว ้ โดยไม่ชก
ในข ้อผูกพัน
2. กรณี ก ารเลิก กองทุ น รวม เพราะเหตุ ค รบก าหนดอายุ โครงการหรือ เหตุ อ ื่น ที่ท ราบก าหนดการเลิก
กองทุนรวมล่วงหน ้า
บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
การดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

1 แจ ้งให ้ผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องทราบ
≥ 5 วันทาการ
ก่อนวันเลิกกองทุน
1.1 แจ ้งเป็ นหนังสือถึงผู ้ดูแลผลประโยชน์
1.2 แจ ้งส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่ า นระบบที่จั ด ไว ้บน
เว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1.3 แจ ง้ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ใ นกรณี ท ี่ ห น่ ว ยของกองทุ น นั ้ น เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2 ดาเนินการด ้วยวิธก
ี ารใด ๆ ให ้ผู ้ถือหน่วยและผู ้ลงทุนทั่วไปทราบเรือ
่ ง ≥ 5 วันทาการ
ดังกล่าว
ก่อนวันเลิกกองทุน
ิ ทีเ่ หลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็ นเงินสด เงิน ให ้เสร็จสิน
้ ก่อนวันเลิก
3 จาหน่ายทรัพย์สน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช ้ กองทุน
เงินทีม
่ ก
ี าหนดระยะเวลาใช ้เงินคืนเมือ
่ ทวงถาม
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กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ต ี้ แอนด์ อินฟราสตร ัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
้ เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
20. การชาระบ ัญชีเมือ
่ เลิกกองทุน
บริษัทจัดการจะจัดให ้มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผู ้ชาระบัญชีทส
ี่ านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให ้
ิ ทีค
ิ ของกองทุนรวม
ความเห็นชอบ เพือ
่ ทาหน ้าทีร่ วบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สน
่ งเหลือจากการชาระหนี้สน
้ ทัง้ นี้
แล ้วให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้ ทาการอย่างอืน
่ ตามแต่จาเป็ นเพือ
่ ชาระบัญชีกองทุนให ้เสร็จสิน
ตามหลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข และวิธก
ี ารทีค
่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ิ ของ
ส าหรั บ ค่ า ใช ้จ่ า ยและเงิน ค่ า ตอบแทนในการช าระบั ญ ชีข องกองทุ น รวมจะหั ก จ่ า ยจากทรั พ ย์ส น
ิ สุท ธิ
กองทุนรวม และผู ้ชาระบัญ ชีจะดาเนินการเฉลีย
่ เงินคืนให ้แก่ผู ้ถือหน่ วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สน
เท่าทีค
่ งเหลืออยูต
่ ามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีผ
่ ู ้ถือหน่วยถืออยูต
่ ามหลักฐานทีป
่ รากฏในทะเบียนผู ้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อ ได ้ช าระบั ญ ชีเสร็ จ เรีย บร ้อยแล ้ว ผู ช
้ าระบั ญ ชีจ ะท าการจดทะเบีย นเลิก กองทุ น รวมกั บ ส านั ก งาน
ิ คง
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล ้วหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สน
ิ ดั งกล่า วให ้ตกเป็ นกรรมสิท ธิข
ค ้างอยู่ ให ้ผู ้ช าระบั ญ ชีจั ด การโอนทรัพ ย์ส น
์ องส านั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ
่ ่านการอนุ มัต จ
ิ ากสานั กงาน หรือผ่านการแก ้ไขเพิม
่ เติมตามมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ
่ นบท ้ายข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วย
ลงทุ นกั บ บริษั ทจัด การกองทุ น รวม ถือ เป็ นส่ว นหนึ่งของข ้อผู ก พั น ระหว่า งผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุ นกั บ บริษั ท
จัดการกองทุนรวม
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