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หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม  
SCB SET Index Super Savings Fund (SCBSETSSF) 

 

▪ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดเพื่อ
การออม และชนิดเพื่อการออมพิเศษ ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนท้ัง 2 ชนิดก่อน
การลงทุน 

▪ มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด อาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าหน่วย
ลงทุนสำหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

▪ การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน มิได้ทำให้ความรับผิดของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดหน่วย
ลงทุน ทรัพย์สินท้ังหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน 

▪ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุ น (Efficient portfolio management 

(EPM)) และอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) กองทุนจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวม
อื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนท่ัวไป ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน
รวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดย
คำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

▪ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ท่ี
ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) ดังน้ัน      
ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุ นจากการลงทุนบางส่วนหรือท้ัง
จำนวนได้  

▪ ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถ
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีคำส่ังไว้ 

▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัย
ให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ 

▪ ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 

▪ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ 
▪ กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษ เพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วย

ลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2567 (สำหรับกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม) และ
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563 (สำหรับกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ) หรือ
ตามเวลาที่ประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต จะต้องมีระยะเวลาการถือครองอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปีนับตั้งแต่
วันซ้ือหน่วยลงทุน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดเท่าน้ัน 
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▪ สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื ่อการออมพิเศษสามารถนำเงินที่ซื ้อไปหักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 
200,000 บาท ท้ังนี้ เง่ือนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรและในช่วงเวลาดังกล่าวเงินท่ีซ้ือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออมพิเศษส่วนท่ีเกิน 200,000 บาท จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีใด ๆ 

▪ ในช่วงแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่เปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากบริษัท
จัดการจะเปิดให้ทำรายการดังกล่าวจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บ ริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

▪ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ี
เคยได้รับภายในกำหนดเวลา นอกจากน้ีจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร 

▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนด้วย 

▪ ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนน้ีก่อน 1 กันยายน 2563 ได้ 

▪ ในช่วงแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษสามารถทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้
เท่าน้ัน โดยสามารถทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เฉพาะกับกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษอ่ืน/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
พิเศษอ่ืนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเท่าน้ัน โดยเริ่มทำรายการได้ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป 

▪ บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ ( absolute correlation 

coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง ( underlying) และทรัพย์สินท่ี
ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีตซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่
สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

▪ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุน
หรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึง
แต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

▪ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account 

Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่
บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
นั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิ
ดำเนินการอื่นใดเท่าท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ 

 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีท่ี 3 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2566 
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รายละเอียดกองทุนรวม 

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม 

 SCB SET Index Super Savings Fund (SCBSETSSF) 

อายุโครงการ   : ไม่กำหนดอายุโครงการ  

วันท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ัง/จัดการกองทุนรวม   : วันท่ี 30 มีนาคม 2563 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน : วันท่ี 8 เมษายน 2563 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทของกองทุน 

▪ กองทุนรวมตราสารทุน 

▪ กองทุนรวมดัชนี 

▪ กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) 

▪ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF Listed securities) 

นโยบายการลงทุนของกองทุน 

▪ กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม 
เอ ไอ เช่น หุ้น หน่วยลงทุนของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) หน่วย private equity หน่วย infra หน่วย property เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
ท้ังนี้ การนับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ไม่
รวมถึงการลงทุนในหุ้น IPO ท่ีรอจะจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว  
สำหรับหลักทรัพย์ประเภทหุ้นของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ท่ีกองทุน
ลงทุนจะมีผลในการคำนวณดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกองทุนจะใช้ Optimization model ซ่ึงจะจำลองการเคลื่อนไหว
ของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำการเลือกหลักทรัพย์ท่ีจะทำการลงทุน โดยผลท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง
ราคาของหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่กองทุนไปลงทุนจะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมีอัตราร้อยละของการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงใกล้เคียงกับอัตราร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากที่สุด ภายใต้
ข้อกำหนดและหรือกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท้ังนี้ รูปแบบการลงทุนอาจ
เปล่ียนจากการใช้ Optimization model เป็นแบบ Full replication ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  
ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึ ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เป็นต้น 
ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาหนดให้ลงทุนได้  
ทั้งนี้ อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) / เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) อีกท้ัง อาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured 

Note) และตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือต่ำกว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจ
ทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 35 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) 

หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ( infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ
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มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) แ ละกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุน
ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด 
ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) แต่กองทุนปลายทางสามารถลงทุนต่อใน
กองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีกไม่เกิน 1 ทอด  
ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นั บช่วงระยะเวลาดังนี้รวม
ด้วยก็ได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ  
1. 30 วันนับแต่วันท่ีจดทะเบียน  
2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม  
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยน หน่วยลงทุน หรือมีการ
โอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ท้ังนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) 

รายละเอียด SET Index : 

ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) เป็นดัชนีท่ีสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทั้งหมด (Composite Index) 

เพื่อใช้เป็นดัชนีอ้างอิง (Underlying Index) ในการออกตราสารทางการเงินต่าง ๆ เช่น ตราสารอนุพันธ์ และกองทุนรวม  

สูตรการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) 

SET Index = มูลค่าตลาดรวมวันปัจจุบัน (Current Market Value) x 100  

                                                                               มลูค่าตลาดรวมวันฐาน (Base Market Value) 

 

หลักทรัพย์ท่ีนำมาพิจารณาคัดเลือก หลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) 

วันฐานของ SET Index 30 เมษายน 2518 

วันฐานของ SET TRI 2 มกราคม 2545 

ค่าดัชนีในวันฐาน 100 จุด 

การปรับฐานการคำนวน เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ท่ีใช้ในการคำนวณ เนื่องจากการเปล่ียนแปลง
จำนวนหุ้นของหลักทรัพย์ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การเพิ่มทุนของบริษัท  
การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท 

เกณฑ์การคำนวณ - คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization 

Weight) 

- คำนวณโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- ไม่นำหลักทรัพย์ท่ีถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เกิน 1 ปีมารวมในการคำนวน 

ท่ีมา : www.set.or.th 
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ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 

▪ โอกาสที่จะได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (ส่วนเกินทุน) ในกรณีที่ราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนมีการปรับตัวสูงขึ้น และ    
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยไม่ผิดเงื่อนไข เมื่อลงทุนครบตามระยะเวลาท่ีกฎหมายภาษีอากรกำหนดให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี  

▪ โอกาสที่จะได้รับเงินปันผลจากกองทุน ปีละไม่เกิน 12 ครั้ง  
▪ เงินลงทุนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพกรและ/หรือหน่วยงาน

ของทางการประกาศกำหนด 

ระดับความเสี่ยงของกองทุน 

 

 

 
 

ลักษณะท่ีสำคัญของกองทุนรวม 

Q: กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  
A: กองทุนน้ีเป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนท่ัวไปและมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังนี้ 
 กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 

1) ชนิดเพื่อการออม (SCBSET-SSF) : (ยังไม่เปิดให้บริการ) 
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนำไป
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงาน
ของทางการประกาศกำหนด 

2) ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (SCBSET-SSFX) : (เปิดให้บริการ) 
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนำไป
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงาน
ของทางการประกาศกำหนด โดยหากซื้อหน่วยลงทุนชนิดนี้ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563 หรือตามเวลาที่ประกาศ
กำหนดเพิ่มเติมในอนาคต สามารถนำเงินท่ีซ้ือไปหักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ท้ังนี้ เง่ือนไข
อื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

 

 

 

 

 แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
โดยสมมติให;้ 

วันท่ี 1  

1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้ท้ังหมด 25,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท (ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนและค่าธรรมเนียมซ้ือขายหลักทรัพย์) แบ่งเป็น  
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 25,000,000 บาท  
2. ดอกเบี้ยค้างรับในวันแรก 100,000 บาท  
                                                                                                                                                                                หน่วย:บาท  

  
กองทุนรวม 

หน่วยลงทุน 

ชนิดเพื่อการออม 

หน่วยลงทุน 

ชนิดเพื่อการออมพิเศษ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้หลัง
หักค่าธรรมเนียมการขายและ
ค่าธรรมเนียมซ้ือขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 

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

ดอกเบี้ยค้างรับ 100,000.00 80,000.00 20,000.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
กองทุน 

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

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน) 
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  

= 1.07% (+VAT 7%)  (735.81) (588.65) (147.16) 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  

= 0.0321% (+VAT 7%) 
 

(22.07) (17.66) (4.41) 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

= 0.06527% (+VAT 7%) (44.89) (35.91) (8.98) 

ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน (802.77) (642.22) (160.55) 

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

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 2,500,000.0000 2,000,000.0000 500,000.0000 

มูลค่าหน่วยลงทุน  

(บาทต่อหน่วย) 10.0396 10.0396 10.0396 

วันท่ี 2 

1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซ้ือหน่วยลงทุน ชนิดเพื่อการออมพิเศษ จำนวน 30,000,000 บาท 

2. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดเพื่อการออม จำนวน 1,200,000 บาท 

3. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 250,000 บาท 
 

  
กองทุนรวม 

หน่วยลงทุน 

ชนิดเพื่อการออม 

หน่วยลงทุน 

ชนิดเพื่อการออมพิเศษ 
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มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)  25,099,197.23 20,079,357.78 5,019,839.45 

รายการท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

1.ซ้ือหน่วยลงทุน ชนิดเพื่อการออม
พิเศษ 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 

2.ขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดเพื่อการ
ออม (1,200,000.00) (1,200,000.00) 0.00 

รวมรายการท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด (บาท) 28,800,000.00 (1,200,000.00) 30,000,000.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายหลังรายการท่ี
เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

53,899,197.23  18,879,357.78  35,019,839.45  

ส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
จำนวน 250,000 บาท 

250,000 87,567.90 162,432.10 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
กองทุน 

54,149,197.23 18,966,925.68 35,182,271.55 

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ชนิดเพื่อการออม = 54,149,197.23 x (18,879,357.78/53,899,197.23) 

ชนิดเพื่อการออมพิเศษ = 54,149,197.23 x (35,019,839.45/53,899,197.23) 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ = 1.07% 

(+VAT 7%) 
(1,587.39) (556.02) (1,031.37) 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  

= 0.0321% (+VAT 7%) 
(47.62) (16.68) (30.94) 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

= 0.06527% (+VAT 7%) 
(96.83) (33.92) (62.91) 

ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน (1,731.84) (606.62) (1,125.22) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 54,147,465.39 18,966,319.06 35,181,146.33 

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากซ้ือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ จำนวน 
30,000,000 บาท/10.0396 

= 2,988,166.86 หน่วย 

5,368,610.4213 1,880,473.3256 3,488,137.0957 
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-หน่วยลงทุนลดลงจากการรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนของเพื่อการออม จำนวน 
1,500,000 บาท/10.0396  

= 149,408.34 หน่วย 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย) 
 

10.0859 10.0859 10.0859 

วันท่ี 3  

1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซ้ือหน่วยลงทุน ชนิดเพื่อการออม จำนวน 3,000,000 บาท 

2. มีรายการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ จำนวน 1,000,000 บาท 

3. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 900,000 บาท  

  กองทุนรวม 
หน่วยลงทุน 

ชนิดเพื่อการออม 

หน่วยลงทุน 

ชนิดเพื่อการออมพิเศษ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)  

54,147,465.39 18,966,319.06 35,181,146.33 

รายการท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

1. ซ้ือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 3,000,000.00 3,000,000.00   

2. จ่ายปันผล (1,000,000.00)   (1,000,000.00) 

รวมรายการท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด 2,000,000.00 3,000,000.00 (1,000,000.00) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายหลังรายการท่ี
เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

56,147,465.39 21,966,319.06 34,181,146.33 

ส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
จำนวน 900,000 บาท 

900,000.00  352,102.93 547,897.07 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย
กองทุน 57,047,465.39 22,318,421.99 34,729,043.40 

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ชนิดเพื่อการออม = 57,047,465.39 x (21,966,319.06/56,147,465.39) 

ชนิดเพื่อการออมพิเศษ = 57,047,465.39 x (34,181,146.33/56,147,465.39) 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)  
ค่าธรรมเนียมการจัดการ  
= 1.07% (+VAT 7%) 

(1,672.35) (654.27) (1,018.08) 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  
= 0.0321% (+VAT 7%) 

(50.17) (19.63) (30.54) 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

= 0.06527% (+VAT 7%) 
(102.01) (39.91) (62.10) 
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ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน (1,824.53) (713.81) (1,110.72) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 57,045,640.86 22,317,708.18 34,727,932.68 

จำนวนหน่วยลงทุน 

- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากซ้ือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออม จำนวน 
3,000,000 บาท/10.0859  

= 297,444.95 หน่วย 

5,666,052.4201 2,177,915.3244 3,488,137.0957 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย) 10.0679 10.2472 9.9560 

Q: กองทุนรวมน้ีมีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด 

A: 5,000 ล้านบาท 

Q: กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุน ในระยะเวลาเท่าใด 

A: - เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนท่ีต้องการออมเงิน และลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณอายุ โดยผู้ลงทุนต้องการผลตอบแทนสูงและ 

       สามารถรับความเสี่ยงท่ีเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในตราสารทุนได้ 

- กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษ เพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2567 (สำหรับกองทุนรวมเพื่อการออม /หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม) และตั้งแต่วันท่ี             
1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563 (สำหรับกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ) หรือตามเวลาที่ประกาศ
กำหนดเพิ่มเติมในอนาคต จะต้องมีระยะเวลาการถือครองอย่างต่อเน่ือง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปีนับต้ังแต่วันซ้ือหน่วยลงทุน และปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดเท่าน้ัน 

Q: ปัจจัยใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน  
A:  ปัจจัยท่ีมีผลกระทบท่ีสำคัญ ได้แก่ 

1. การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์หรือราคาหุ้นที่กองทุนนำเงินไปลงทุนซึ่งส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง อาจทำให้
ลูกค้ามีกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุน โดยการเปลี่ยนแปลงของราคาดังกล่าว อาจเนื่องมาจากผลการดำเนินงานของบริษัท หรือการ
เคลื่อนไหวของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่ีได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

2. กรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระเงินและดอกเบี้ยตามกำหนดระยะเวลา 

Q: กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร  
A:  กองทุนรวมน้ีไม่มีการประกันเงินลงทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น 

Q: กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 

A: วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชี : เดือนมีนาคม 

Q:   กองทุนรวมกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงหรือตราสารท่ีมีสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าแฝงไว้อย่างไร 

A:    กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเส่ียงโดยจำกัด net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน 
derivatives ไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงในอัตราส่วนไม่
เกินตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 



 

                                                                                         10                        กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพ่ือการออม : SCBSETSSF 

Q:    ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงหรือตราสารที่มี
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงต่อเงินลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างไร 

A:   การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง หากราค า
หลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก การขาดทุนจะไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนโดยคล้ายคลึงกับการลงทุนในหลักทรัพย์
จริง 

ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน 

Q: กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร 

A: การเสนอขายหน่วยลงทุน 

ผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกและครั้งถัดไปไม่น้อยกว่า 1 บาท (ยกเว้นชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 1,000 
บาท) คำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้ โดยนำจำนวนเงินที ่สั ่งซื ้อหน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)) ยกตัวอย่าง เช่น หากผู้ลงทุน
สั่งซื้อหน่วยลงทุนในช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และค่าธรรมเนียมสำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนสำหรับช่วงการเสนอขายครั้ง
แรก เท่ากับร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเท่ากับ 10.0535 บาทต่อหน่วย  
โดยหากผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนเท่ากับ 1,000 บาท ในช่วงการเสนอขายครั้งแรกดังกล่าว  ผู้ลงทุนจะได้รับจำนวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 
99.4678 หน่วย (1,000/10.0535)  

กองทุนน้ีไม่เปิดให้ซ้ือหน่วยลงทุนเพิ่มเติมต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 

การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 

ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และช่องทางที่ธนาคารกำหนด  
 ชำระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม  

“ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด” 
 กรณีผู้ลงทุนทำรายการผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอ่ืนท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

 นำเช็คหรือเงินสดเข้า “บัญชีซ้ือกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปน้ี 

                                           ธนาคาร เลขท่ีบัญชี 
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 

ธนาคารซิต้ีแบงก์ ประเทศไทย  080-0-35101-4 

ธนาคารออมสิน 000-0-43238-5 

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

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 10-0000227-0 
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                                           ธนาคาร เลขท่ีบัญชี 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 889-100822-9 

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

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรช่ัน จำกัด 014-7-67600-1 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 80-0026905-7 

▪ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ 

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการเปิดรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ตามช่วงเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยจะเริ่มเปิดรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน ได้ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป โดยไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินคืนให้ผู้ลงทุนภายใน 5 วันทำการ
นับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อ ผู้ลงทุน ตามที่ผู้ลงทุนได้แจ้งความ
ประสงค์ไว้ หรือวิธีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม 

ผู้ลงทุนสามารถส่ังขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน* ได้ท่ี  : 
▪ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. 
▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ลงทุนสามารถส่ังขายหน่วยลงทุนได้ท่ี 

o ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900, 0-2544-3907, 

          0-2544-3909, 0-2544-3941, 0-2544-3998  
และเฉพาะช่องทางที่ธนาคารกำหนด เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. 

o บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com และทางแอพพลิเคช่ัน SCB EASY APP 
เวลาเริ่มให้บริการ – 16.00 น. 

อน่ึง บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนรายอ่ืนเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง  

Q: กรณีใดท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

A: บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือ
หน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  
(ก)  ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของ      

ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ซ่ึงมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการ
กำหนด  

(ข)  บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็ นการหลีกเลี ่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อ
กฎหมายต่าง ๆ  

(ค)  บริษัทจัดการเห็นว่า การส่ังซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนรายอ่ืน หรือความ
น่าเช่ือถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือช่ือเสียงของบริษัทจัดการ  

(ง) เพือ่ประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือ

http://www.scbeasy.com/
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การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา 
บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนิ น
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

(จ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั ่งซื ้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อช่ือเสียงของบริษัท
จัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

Q: กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน  การไม่ขายหรือไม่รับ ซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามคำสั่งท่ีรับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 

A: การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจเล่ือนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้ว
ได้ เฉพาะในกรณีท่ีกำหนดไว้ ซ่ึงต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี  
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว  
(ก)  มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ  
(ข)  มีเหตุท่ีทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการ  
(2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องต้ังแ ต่หน่ึง
สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราต้ังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  
(3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องต้ังแต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราต้ังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 

ท้ังนี้ การเลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามท่ีระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง 

บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตามคำส่ังซ้ือหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคำส่ังซ้ือหรือ
คำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีท่ีกำหนดไว้ ซ่ึงไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี  
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซ้ือขายได้ตามปกติ  
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปน้ี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล  
(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  
(ค) มีเหตุจำเป็นอ่ืนใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
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ทั้งนี้ การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) 
หรือ (ค) สามารถกระทำไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน  
(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ  
(ก) ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทำการซ้ือขายได้ตามปกติ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีซ้ือ
ขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม  
(ข) มีเหตุการณ์ท่ีทำให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงิน
จากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ ดังกล่าวอยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื ้อหน่วยลงทุนที่ร ับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปน้ี  
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังต่อไปน้ี  
1. การกระทำท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  
3. การกระทำท่ีเป็นการปฏิบัติตามคำส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 

(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการอันเน่ืองมาจากการท่ี
บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงให้
กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 

(6) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันข้อ 22.1.1 (2) 
ท้ังนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหรือไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสั่งข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามท่ีระบุในรายละเอียดโครงการ
และหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือ
เพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการ
ชั่วคราว ตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทั้งนี้ ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำส่ังซ้ือหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้  

Q: วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

A: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและออกได้ ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการ
จะอนุญาตเป็นอย่างอื่น โดยผู้ถือหน่วยสามารถติดต่อที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งต้ัง
จากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ซึ่งสามารถรับคำสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุน หรือเป็นผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
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กองทุน หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือช่องทางให้บริการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด 
ตามกำหนดการและช่องทางที่สอดคล้องกับการทำรายการส่ังซ้ือ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่เปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมนี้ไปยังกองทุนรวมอื่น/ชนิดหน่วยลงทุนอื่นทั้งภายใต้
การบริหารจัดการของบริษัทจัดการกับบริษัทจัดการอื่น หากบริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมนี้ได้
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

 ทั้งนี้ บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้ หากบริษัทจัดการ
เปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ 
และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
- สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ 

สามารถทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เฉพาะกับกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษอ่ืน/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษอื่น หรือกองทุน
รวมเพื่อการออมอื่น/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นท่ีมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เท่าน้ัน ท้ังนี้ ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  
โดยในช่วงแรกจะเปิดให้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เฉพาะกับกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษอื่น/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ
อื่นเท่านั้น โดยสามารถเริ่มทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลงกำหนดการดังกล่าวโดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิไม่เปิดให้ทำรายการดังกล่าวไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษอื่น/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษอื่นภายใต้การ
บริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่นได้ หากบริษัทจัดการจะเปิดรับคำส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
- สำหรับชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม  
สามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น/ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ
ได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันท่ีเริ่มทำรายการดังกล่าวได้เมื่อบริษัทจัดการเปิดให้บริการชนิดหน่วยลงทุนน้ี 

ท้ังนี้ ขอสงวนสิทธิไม่เปิดให้ทำรายการดังกล่าวไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายใต้การบริหารจัดการ
ของบริษัทจัดการอื่นได้ หากบริษัทจัดการจะเปิดรับคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะ
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

Q:  กองทุนรวมน้ีกำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร 

A:  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปน้ี   
(1) บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลที่ซ้ือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมกำกับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ 

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการออม/เพื่อการออม
พิเศษ ซ่ึงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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Q:   ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืน หน่วยลงทุน ได้
จากช่องทางใด 

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

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

Q: กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

A:  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการซ้ือ
หรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน  
โดยในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่ง
หนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน 
ส่วนในกรณีการทำรายการภายหลังช่วงเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบยืนยันการทำรายการดังกล่าว ใบกำกับภาษีสำหรับ
ค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือใบเสร็จรับเงิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้
บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำ
การซ้ือขายหน่วยลงทุน ท้ังนี ้เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น 

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไข 

A: สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ:   
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท
จัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ( Omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันน้ันในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

Q: ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 

A: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติดประกาศ ณ ที่ทำ
การของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

Q: กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

A: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำส่งข้อรอ้งเรียนมาได้ท่ี 

• 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 

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม และการฝ่าฝืนหรือการไม่
ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยใน

http://www.scbam.com/
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กรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ 

Q: การระบุภูมิลำเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย? 

A:  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็ น
ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย์ 

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม 

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

ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการก องทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ 
กองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการจำนวนทั้งหมด 400 กองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม เท่ากับ 924,104,889,253.75 บาท (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565) 

  รายช่ือคณะกรรมการจัดการ 

1. นายณรงค์ศักด์ิ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

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

5. นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์ Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน 

6. ดร.พูนศักด์ิ โล่สุนทร 

7. นางสาวมยุรา ถิ่นธนสาร 

Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning  
Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหน้ี 

8. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร 

9. นายวโรฤทธ์ิ จีระชน 

Executive Director กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ 

Executive Director กลุ่มวิเคราะห์การลงทุน 

10. นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว 

11. นางสาวอรวี อุดมพาณิชย์ 

12. นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์ 

Executive Director กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน 

Executive Director กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเล้ียงชีพ 

Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน 

13. นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์ Executive Director กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน 

14. นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล Executive Director กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

15. นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม Executive Director กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน 

16. นางสาวนภารัตน์ กาญจนสมวงศ์ 

17. นายปราโมทย์ เล้าสมบูรณ์ 
Executive Director กลุ่มทรัพยากรบุคคล 

Executive Director กลุ่มบริหารความเสี่ยง  

18. นางสาวอรอุมา ชีพเป็นสุข Executive Director กลุ่มกลยุทธ์และวางแผน 

  รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

1. นางกิตติยา โตธนะเกษม ประธานกรรมการบริษัท 

2. นางสาลินี วังตาล กรรมการ 

3. ดร.ยรรยง ไทยเจริญ 

4. นายชลิตติ เน่ืองจำนงค์ 

กรรมการ 

กรรมการ 

5. นายณรงค์ศักด์ิ ปลอดมีชัย กรรมการ 

6. นายปฏิภาณ เลิศประเสริฐศิริ กรรมการ 
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Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  
A:    1. นายณรงค์ศักด์ิ ปลอดมีชัย 

2. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส 

3. นางสุทธินีย ์ลิมปพัทธ์ 

4. ดร.พูนศักด์ิ โล่สุนทร 

5. นางสาวมยุรา ถิ่นธนสาร 

6. นายยุทธพล วิทยพาณิชกร 

7. นายวโรฤทธ์ิ จีระชน 

8. นายณัฐดนัย ประทานพรทิพย์ 
9. นายสถิตย์พงษ์ จันทรจิรวงศ์ 

10. นายไพริชน์ นิตยานุภาพ 

11. นางสาวนภาพรรณ ลาภวรกิจชัย  
12. นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร  
13. นางสาวนิสารัตน์ ชมภูพงษ์ 
14. นางวิไล ชยางคเสน 

15. นางสาวอิสรีย์ ภักดีไทย 

16. นายปิยะภัทร์ ภัทรภูวดล 

17. นางสาวศศิพิมพ์ สดแสงจันทร์ 
หมายเหตุ : 

* ข้อมูล ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 

Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม 

A: รายขื่อและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทุน แสดงได้ดังนี้ 
กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน 

ลำดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 

1 นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ ์ บริหารการลงทุนในตราสาร ทุน 
และแสวงหาโอกาส ในการ
สร้างผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารทุน 

- ปริญญาโท Master of Science in 

Finance and Investments 

  University of Edinburgh 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I, CISA 

Level I 

-   Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน
ตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย ์

-   Director ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน 
บลจ.ไทยพาณิชย์ 

-   ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์ และ
กลยุทธ์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ 

-   ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่าย 

ตราสารทุนในประเทศ บลจ.เอ็มเอฟซี
จำกัด(มหาชน) 

-   ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่าย Private 

Equity บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) 
-   นักวิเคราะห์ทางการเงิน ฝ่ายที่ปรึกษา

ทางการเงิน บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด
(มหาชน) 

2 นายณัฐดนัย  ประทานพรทิพย์ บริหารการลงทุนในตราสาร ทุน 
และแสวงหาโอกาส ในการ
สร้างผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารทุน 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) 

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 - คุณวุฒิพิเศษ CFA Level III, 
Derivative License 

- Director ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทนุ 
บลจ.ไทยพาณิชย ์

- Associate Director ฝ่ายจัดการลงทุน   

ตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุน บลจ. ฟินันซ่า 

- ที่ปรึกษา บ. เกวินน์ คอนซัลติ้ง จำกัด 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 

- วิศวกร บ. ควอลิเทค เอนจิเนียร่ิง 
แอนด์คอนสตัคชั่น จก. 

-   วิศวกร บมจ.ปตท สำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

-   วิศกรโครงสร้าง บ. ไทยทาเคนาคา 
สากล ก่อสร้าง จำกัด 

3 นางสาวนิภาพร ทิพย์อาภรณ์ บริหารการลงทุนในตราสาร ทุน 
และแสวงหาโอกาส ในการ
สร้างผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารทุน 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- คุณวุฒิพิเศษ CISA Level I 

 

- Associate Director ฝ่ายจัดการลงทุน
ตราสารทุน  บลจ.ไทยพาณิชย์   

- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสนบัสนุน 

การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์   
- ผู้จัดการกองทุน บลจ.ทหารไทย 

- Portfolio Administration Officer 

บลจ. ทหารไทย 

- เจ้าหน้าที่การเงิน บลจ.ทหารไทย 

4 นายสมหวัง  จิรัฐิติอำไพวงศ์ บริหารการลงทุนในตราสาร ทุน 
และแสวงหาโอกาส ในการ
สร้างผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารทุน 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) 

George Washington University 

- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level II 

- Principal ฝ่ายการลงทุน 

ตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย ์

- Associate Director ฝ่ายการลงทุน 

ตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้จัดการกองทุน บลจ.กรุงไทย 

5 นายชนาพัทธ์ ภัทราคม บริหารการลงทุนในตราสาร ทุน 
และแสวงหาโอกาส ในการ
สร้างผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารทุน 

- ปริญญาโท  Financial  

Engineering ICMA Centre, 

University of Reading, UK 

- ปริญญาตรี  Aerospace 

Engineering 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี  Aerospace 

Engineering RMIT University, 

Australia 

- ปริญญาตรี  Business 

Management RMIT University, 

Australia 

- คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I, FRM 

Level I 

- Associate Director ฝ่ายจัดการลงทุน
ตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย ์

- Senior Associate ฝ่ายจัดการลงทุน
ตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย ์

- เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายวิเคราะหต์ราสาร 
ทุน บลจ.ไทยพาณิชย ์

- เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์
และกลยุทธ์การลงทุน บลจ.ไทย
พาณิชย์ 

- เจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์ และ  
กลยุทธ์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย ์

6 นายฉัตรชัย สิริเทวัญกลุ บริหารการลงทุนในตราสาร ทุน 
และแสวงหาโอกาส ในการ
สร้างผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารทุน 

-   ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สาขา
เศรษศาสตร์การเงิน สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

-   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

-   คุณวุฒิพิเศษ Fund Manager 

License และ Derivative Fund 

Manager License 

-  Associate Director ฝ่ายการลงทุน 

ตราสารทุน กลุ่มจัดการลงทุน 

ตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย ์

-  ผู้จัดการกองทุน บลจ. กสิกรไทย 

-  ผู้จัดการกองทุน บลจ. วรรณ 

-  นักวิเคราะห์ บล. เอเชีย เวลท์ 
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กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning 

ลำดับ ช่ือ-สกุล หน้าท่ีและความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 

1 นายพูนศักดิ์  โล่ห์สุนทร บริหารการลงทุนในตราสาทุน 
เชิง Quantitative 

- ปริญญาเอก Ph.D.Electrical 

Engineering University of 

Southern California 

- ปริญญาโท  
M. Electrical Engineer University 

of Southern California 

- ปริญญาโท 

M.S. Mathematical Finance 

University of Southern California 

-  ปริญญาโท 

M.A. Mathematics University of 

Southern California 

- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์
บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- คุณวุฒิพิเศษ CAIA,CFA, FRM  

-   Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน 
Machine Learning บลจ. ไทยพาณิชย์ 

- ผู้อำนวยการอาวุโส และหวัหน้าฝ่าย
จัดการลงทุนตราสารทุนเชิงกลยุทธ์ 
บลจ. ไทยพาณิชย์   

- ผู้อำนวยการ ฝา่ยการลงทุนตราสารทนุ
เชิงกลยุทธ์ บลจ.ไทยพาณิชย์  

-   ผู้อำนวยการ  ฝ่ายจัดการลงทุน 

      ตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์   
- ผู้อำนวยการ ฝา่ยจัดสรรสนิทรัพย์และ

กลยุทธ์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์   
- ผู้จัดการฝา่ยตราสารหนี้ กองทุน

บำเหน็จบำนาญขา้ราชการ (กบข.) 

2 นายไพริชน์  นิตยานุภาพ บริหารการลงทุนในตราสาทุน 
เชิง Quantitative 

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

-   Director ฝ่ายวิเคราะห์ Big Data และ
ข้อมูลเชิงปริมาณ บลจ.ไทยพาณิชย์  

-  หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริหารความเสี่ยงดา้น
ตลาด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด 
(มหาชน) 

-   นักวิเคราะห์ข้อมูลและโปรแกรม  
บริษัท เคซีเอส จำกัด 

3 นายสถิตย์พงษ์ จันทรจิรวงศ์  บริหารการลงทุนในตราสาทุน 
เชิง Quantitative 

-  ปริญญาโท 

M.S. Computational Finance 

and Risk Management 

University of Washington 

- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์
บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- คุณวุฒิพิเศษ CFA 

-   Director ฝ่าย Machine Learning  

ตราสารทุน บลจ. ไทยพาณิชย ์

-   Associate Director ฝ่าย Machine 

Learning ตราสารทุน 

    บลจ. ไทยพาณิชย์   
-   Senior Investment Analyst 

 Employees Retirement System of 

Texas, USA 

หมายเหตุ : 
* ข้อมูล ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 

Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 

A: ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท์ 

1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  
0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2,  

0-2544-3874-6, 0-2544-3900, 

0-2544-3907, 0-2544-3909,  

0-2544-3941, 0-2544-3998 

2 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 0-2305-9000 

3 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 0-2659-7000 

4 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 0-2359-0000 

5 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 0-2648-3600 

6 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) 0-2648-1777 
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท์ 

7 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 0-2638-5500 

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

9 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด 0-2695-5000 

10 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) 0-2680-1234 

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

12 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด 0-2697-3870 

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

14 บริษัท ฮ่ัวเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 0-2223-2288 

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

16 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) 0-2080-2888                                                                               
17 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 0-2672-5999 

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

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

20 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 0-2761-9100 

21 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 0-2949-1999 

22 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ช่ัน พาร์ทเนอร์ จำกัด  0-2660-6677 

23 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิต้ี จำกัด 0-2343-9532-33 

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

25 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 0-2658-5800 

26 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด 0-2861-5508 

27 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด 0-2207-2100 

28 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด 0-2266-6697 

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

30 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2658-8888 

31 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 0-2205-7000 

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

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

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

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

36 บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด 0-2018-8666 

37 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 0-2633-6000 

38 บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด 0-2026-5100 

39 บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด 0-2026-6222 

40 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 0-2274-9400 

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

42 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด - 
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท์ 

43 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด 0-2061-9621 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง  
นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2470-3207     
“นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผล ประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนด้วย” 

Q:  ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม 

A:   บริษัท พีวี ออดิท จำกัด 

       นาย เทอดทอง เทพมังกร  
       นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้  

นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์  
นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์ 

นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย 

นางสาว รฐาภัทร ล้ิมสกุล 

หรือ 

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด 

นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา 

นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ 

นางสาว ช่ืนตา ชมเมิน 

นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา 

นาย เกียรติศักด์ิ วานิชย์หานนท์ 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตาม
ประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม 

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

 ท่ีอยู:่     ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ช้ัน 7 – 8  
  เลขท่ี 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 

• ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทจัดการ 

ท้ังนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปล่ียนแปลงช่องทางการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังได้ 

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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม : กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉล่ียในรอบ
ปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน  และกองทุนจะเข้าทำ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) / เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio 

management) การลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว จึงมีความเสี่ยงดังต่อไปน้ี 

การลงทุนในหุ้นสามัญท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

▪ ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสามารถแบ่งความเสี่ยง
ดังกล่าวออกเป็น 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงท่ีราคาหุ้นของบริษัทท่ีกองทุนลงทุนเปล่ียนแปลงอันเนื่องมาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเอง และ
ความเสี่ยงที่ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม  
 

 

 

 

 

การลงทุนในเงินฝาก 

▪ ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของสถาบันการเงิน (counter party risk) : กองทุนมีความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการชำระ  

เงินต้นและดอกเบี้ยของสถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนรวม และเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการ
จัดสรรเงินลงทุนได้อย่างเหมาะสมตรงตามสภาวะของตลาดหลักทรัพย์ท่ีอาจเปล่ียนแปลง  

 

การลงทุนในตราสารหน้ีอ่ืนๆ 

▪ ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : กองทุนอาจมีความเส่ียงเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหน้ีเงินต้น
และดอกเบี้ยของผู้ออกตราสารหน้ี  
 

 

 

 

 

 

 การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

การเข้าทำธุรกรรมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะทำให้กองทุนสามารถดำรงภาระการถือครองหลักทรัพย์ในระดับสูงได้ โดยไม่ทำให้ราคา
หลักทรัพย์ต้องถูกกระทบกระเทือนจนเกินควร และสามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพของการลงทุนได้ โดยอาจไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ในการลงทุนของกองทุน ไม่ว่าตลาดจะเคล่ือนไหวไปทิศทางใด  เช่น  

กองทุนมีการพิจารณาสถาบันการเงินต่างๆ ตามวิธีการและขั้นตอนที่โปร่งใส และมีการกำหนดวงเงิ นลงทุน ในแต่ละสถาบันอย่างชัดเจน 
ทำให้ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ต่ำ 

กองทุนมีแนวทางในการลดความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อราคาหุ้นที่กองทุนลงทุนเปลี่ยนแปลง โดยการกระจายลงทุนในหุ้นแต่ละประเภท
อุตสาหกรรม และทำการศึกษาและวิเคราะห์บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อย่างรอบคอบ ตลอดจนดำเนินการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และ
ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้กองทุนมีระดับความเส่ียง และผลตอบแทนท่ีเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุน
และผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าการลงทุนในหุ้นสามัญถึงแม้ว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง แต่ในขณะเดียวกันอาจเกิดความผันผวนของตลาด
หลักทรัพย์ ซ่ึงการลงทุนระยะยาวจะสามารถลดความเส่ียงดังกล่าวลงได้ 

กองทุนสามารถลดความเสี ่ยงดังกล่าวลงได้ โดยพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที ่ผ ู ้ออกมีฐานะการเงินมั ่นคง เช่น ตราสารหนี้ท่ี
กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก หรือรับรอง รับอาวัล ค้ำประกันทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย หรือพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนท่ี
ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเช่น การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงการกำหนดนโยบายการลงทุน ตลอดจนกำหนดวงเงิน
ลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว 
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• กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในหุ้นจำนวนมาก และผู้จัดการกองทุนคาดว่ามีโอกาสที่ตลาดหุ้นจะปรับตัวลงมาก กองทุนสามารถเข้าทำ
ธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีราคาหุ้น (Short position) แทนการลดความเสี่ยงด้วยการขายหุ้นที่ถือครองอยู่ ซึ่งอาจกระทำได้
ยากในทางปฏิบัติเนื่องจากมีหุ้นจำนวนมาก จึงมีผลกระทบต่อราคาหุ้นและค่าใช้จ่ายสูงและยังมีภาระของกองทุนต้องกลับมาสะสม
หุ้นใหม่ให้กลับอยู่ในสัดส่วนเท่าเดิม เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ และหากเกิดกรณีที่ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงจริง  กองทุนจะได้รับ
ผลตอบแทนจากการทำธุรกรรมในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามาชดเชยกับมูลค่าหุ้นท่ีกองทุนถืออยู่ปรับตัวลดลง  

• กรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่ามีโอกาสที่ตลาดหุ้นจะปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว เกรงว่าจะซื้อหุ้นไม่ทัน กองทุนสามารถเข้าทำธุรกรรม
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าดัชนีราคาหุ้น (Long position) ทำให้กองทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการทำธุรกรรมในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
มาแทนการถือครองหุ้นจริง หากตลาดฯเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 

อย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่ลดลงอาจทำให้กองทุนป้องกันความเสี่ยงไม่ได้ทั้งหมด และเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น 
หากตลาดฯไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางท่ีคาดการณ์ไว้ นอกจากน้ีการทำธุรกรรมในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ยังคงมีความเสี่ยงดังต่อไปน้ี 

 ความเสี่ยงตลาด (Market Risk) ในกรณีท่ีมีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลง เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปล่ียน 
หรือปัจจัยอื่น ๆ เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง อาจส่งผลกระทบให้ตลาดเกิดความผันผวน และส่งผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าของ
สินค้าอ้างอิงของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีกองทุนได้ทำธุรกรรมไว้ ซ่ึงอาจทำให้ระดับความเสี่ยงท่ีคาดการณ์ไว้จากการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้าเกิดความคลาดเคลื่อนหรือเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามได้  
 ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา (Credit Risk) ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
โดยเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทำตามความต้องการเฉพาะเจาะจงระหว่าง 2 ฝ่าย ในกรณีภาวะตลาดมีความผันผวนรวดเร็ว และรุนแรง 
อาจส่งผลให้ภาระความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนไม่สามารถปฏิบัติตาม
ภาระที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา อย่างไรก็ตาม กองทุนสามารถลดความเสี่ยงโดยเน้นเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีราคาในตลาด
อนุพันธ์ 

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงที่ไม่สามารถทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดได้ในช่วงเวลาและ
ราคาที่ต้องการ อันเนื่องสภาพและขนาดของตลาด เช่น ปริมาณสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค่อนข้างจำกัด ตลอดจนไม่มีวิธีการกำหนดราคาของ
สัญญาอย่างชัดเจน และขาดข้อมูลอื่น ๆ ท่ีจำเป็นต่อการซ้ือขายสัญญาดังกล่าว 

 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Legal Risks) การทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละสัญญาฯ อาจมีการตีความในการปฏิบัติตาม
สัญญาแตกต่างกันระหว่างบริษัทจัดการกับคู่สัญญา อันจะทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ไว้ ตลอดจนอาจมีกฎเกณฑ์
ของประกาศกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องท่ีออกมาใหม่ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามได้ อย่างไรก็ตามกองทุนมีแนวปฏิบัติและขั้นตอนในการเข้า
ทำสัญญาฯ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อตกลงต่างๆ ในสัญญาฯ สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย และ กองทุนสามารถลดความเสี่ยงโดยเน้นเข้าทำ
ธุรกรรมสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าดัชนีราคาในตลาดอนุพันธ์ 

 ความเสี่ยงในการประเมินค่า (Estimation/perceived risks) กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารท่ี
อ้างอิงตามสัญญาไม่ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากการมีข้อมูลไม่เพียงพอ และการใช้วิธีการประเมินค่าที่แตกต่างกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่ น 
คู่สัญญา ผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กองทุนสามารถลดความเส่ียงโดยเน้นเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีราคาใน
ตลาดอนุพันธ์ 

▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note Risk) 

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง  : อันเนื่องจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตัวแปรอ้างอิงเปลี่ยนไป 
เช่น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน (ค่าเงิน) ปริมาณเงินไหลเข้าหรือออก (Fund Flow) ปัจจัยทาง
สังคม และปัจจัยด้านการเมือง เป็นต้น ดังนั้นกองทุนอาจมีความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลตอบแทนน้อยลง หรือเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ี
ดีขึ้น หากตัวแปรอ้างอิงน้ันมีการเปล่ียนแปลงไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้  ท้ังนีก้่อนพิจารณาลงทุน กองทุนจะคาดการณ์ หรือทำการศึกษาและ
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วิเคราะห์ตัวแปรอ้างอิงของตราสารดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อให้กองทุนมีความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับผลตอบแทนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้โดยมีระดับความ
เส่ียง และผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

- ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) : ความเสี่ยงเมื่อกองทุนต้องการนำผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ยรับในรูปกระแสเงินสดท่ี
ได้รับจากตราสาร ฯ ท่ีลงทุนในแต่ละงวดของกองทุน ไปลงทุนต่อ แล้วไม่สามารถได้รับอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนท่ีเท่าเดิม ในสถานการณ์
ท่ีอัตราผลตอบแทนของตลาดตราสารหน้ี มีแนวโน้มลดลง  เนื่องจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากดอกเบี้ยเป็นงวดๆ จะถูกนำไปลงทุนใหม่อีกครั้ง
ในตราสารอื่นในราคาตลาดขณะนั้นซึ่งอาจมีอัตราดอกเบี้ยต่ำลง  โดยบริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์สรรหาตราสารเพื่อนำกระแสเงินสดท่ี
ได้รับจากดอกเบี้ยในแต่ละงวดไปลงทุนต่อเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทน โดยคำนึงถึงเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ให้
เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 

- ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา (Credit Risk) : ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
อันเนื่องจากภาระความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนไม่สามารถปฏิบัติ
ตามภาระที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structure note) ท่ีคู่สัญญา
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ Investment Grade จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ี
ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

-  ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนคืนตราสารท่ีลงทุนก่อนครบกำหนด (Call Risk)  : ในกรณีท่ีตราสารดังกล่าวมีเงื่อนไขให้มีการเรียกไถ่ถอนคืน
ได้ก่อนกำหนด Call option ไว้ล่วงหน้า ผู้ออกตราสารมีสิทธิที่จะจ่ายชำระหนี้ได้ก่อนกำหนด ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาด
ลดลงหรือการที่อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออตราสารเพิ่มขึ้น หรือผู้ออกตราส ารสามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นที่มีต้นทุนต่ำกว่ามาจ่ายคืน 
(Refinancing) ทำให้กองทุนถูกบังคับให้ไถ่ถอน และเสียโอกาสในการได้รับอัตราผลตอบแทนในระดับเดิม โดยต้องนำเงินที่ได้รับคืนนั้นไป
ลงทุนใหม่ในตราสารอื่นทดแทนซึ่งอาจมีอัตราผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเดิมที่เคยได้รับ  ในการนี้บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนตราสารที่มี
คุณภาพ ตลอดจนความเหมาะสมของเงื่อนไขการชำระเงินคืนของตราสารน้ัน ๆ พร้อมทั้งกำหนดและเจรจาเพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนท่ีดีขึ้น
เพื่อชดเชยความเสี่ยงดังกล่าวด้วย 

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

ส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จำกัดอัตราส่วน 

2 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในส่วนรายละเอียดโครงการ ข้อ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 

ข้อ 1  

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  

3.2 เป็นธนาคารออมสิน ท้ังนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็น
ประกัน 

ไม่เกิน 20% 
 

4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
4.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN ท่ีผู้ออกจัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

4.2 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 

ไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตาม 
filing 

4.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหน้ี  < 397 วัน นับแต่
วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน  
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย  
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  
4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

4.2.3.9 บล. 
4.3 เสนอขายในประเทศไทย  
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 

4.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหน้ี > 397 วัน นับแต่วันท่ี
ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

5 ทรัพย์สินดังน้ี 

5.1 ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์
สำหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนท่ีผู้ออกตราสาร
อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็น
หลักทรัพย์ซ้ือขายใน SET)  

5.2 ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย ซ่ึงหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุน
ท่ัวไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุท่ี
อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซ้ือขายใน SET) 

5.3 หุ้นท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายตาม 5.1 

5.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้  
5.4.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN หรือศุกูก ท่ีผู้ออกจัดต้ัง
ขึ้นตามกฎหมายไทย หรือเป็นตราสาร Basel III 

5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 

รวมกันไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
5.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 

5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET  

5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 

5.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหน้ี < 397 วัน นับแต่
วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9 

5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

5.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหน้ี > 397 วัน นับแต่
วันท่ีลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

5.5 DW ท่ีมี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 

5.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment 

grade 

5.6.1 reverse repo 

5.6.2 OTC derivatives 

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 
5.7.1 จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของ SET (แต่
ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทำให้มี
การเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET) 

5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนท่ีไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด 

5.8 หน่วย private equity ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO 

เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์สำหรับผู้
ลงทุนท่ัวไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ท่ีอยู่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก
การซ้ือขายใน SET) 

5.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ข้อ 2 ท่ีจดทะเบียนซ้ือ
ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือ
ขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทำให้มีการเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET) 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
6 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลักษณะกระจายการ

ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และ
มีลักษณะตาม 5.7.1 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 

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

2. derivatives on organized exchange 

ส่วนท่ี 2 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว  

ไม่เกินอัตราใดอัตราหน่ึงดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1)  25% หรือ 

(2)  น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน benchmark + 10%  
*หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังน้ี ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

ส่วนท่ี 3 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

 1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) 
เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 

1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ีกองทุนได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 
 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปีบัญชีเว้นแต่เป็น MF ท่ีมี
อายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉล่ียตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ท่ีอายุกองทุน คงเหลือ < 6 เดือน  
ท้ังนี้ เฉพาะ MF ท่ีมีอายุโครงการ > 1 ปี  
  
 

 

 2 ทรัพย์สินดังน้ี 

2.1 B/E P/N ท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มี
การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด 
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซ่ึงจดทะเบียนกับ TBMAและมีการเสนอ
ขายตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับ

รวมกันไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสาร
หน้ีท่ีออกใหม่) 
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 
12 เดือน  
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนน้ี  
(ข้อน้ีไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold 

ท่ีลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มี
อายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน 
derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน) 

 3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

 4 securities lending   ไม่เกิน 25% 

 5 total SIP ซ่ึงได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนท่ีคำนวณตาม ผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity 

limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN ศุกูก หรือ 
Basel III ท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
5.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนท่ี 1 : 

อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา 
(single entity limit)  

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี 
credit rating 

รวมกันไม่เกิน 15% 

 

6 derivatives ดังน้ี 

6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการลด
ความเสี่ยง (hedging)  

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่  

6.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง 
(non-hedging) 

global exposure limit 

6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน1  
จำกัด net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives 
โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV 

6.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน2  
จำกัด net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives 
โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ
กองทุนต้องเป็นดังนี้ 
(1)  absolute VaR < 20% ของ NAV  

(2)  relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark 
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หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน”  หมายความว่า  การ
ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีกลยุทธ์แบบซับซ้อน 
(complex strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีความซับซ้อน (exotic derivatives) 

**หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit 

1,2 รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานประกาศกำหนด 

ส่วนท่ี 4 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหน่ึง 

 

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

(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์) 
2 ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุกูกของ     

ผู้ออกรายใดรายหน่ึง  
(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทย) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial 

liability)1 ของผูอ้อกตราสารรายน้ัน ตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู้ออก
ตราสารมีหน้ีสินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
บัญชีถดัไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำ
มูลค่าหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหน้ีสินทาง
การเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหน้ีสินทาง
การเงินน้ันจะต้องเป็นข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่เป็นการท่ัวไป และ
ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้
ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารตามข้อน้ีของผู้ออกรายน้ันเป็นรายครั้ง  เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้
ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อน้ีโดยเป็นตรา
สารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุน
เพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกัน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการยื่น
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคล
ดังนี้  
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับ
บุคคลตาม 1. – 9.) 

 3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ท้ังหมดของ MF หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยน้ัน  
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในกรณีดังนี้  
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วน
ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน  
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จัดต้ังขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง  
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นท่ี บลจ.เดียวกันเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ 

 4 

 

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ท้ังหมดของกองทุน 
infra ท่ีออกหน่วยน้ัน เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนท่ีมี
ลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จัดต้ังขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
 5 

 

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ท้ังหมดของกองทุน 

property ท่ีออกหน่วยน้ัน เว้นแต่เป็นหน่วย property ของ
กองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน 

(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จัดต้ังขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

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

หมายเหตุ : 1 หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตาม
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 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

ของรอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

 

รายการท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  

(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) 
(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) 

อัตราตามโครงการ* เรียกเก็บจริง* 
(31 มีนาคม 2563) 

เรียกเก็บจริง* 
(31 มีนาคม 2564) 

เรียกเก็บจริง* 
(31 มีนาคม 2565) 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท้ังหมด
ท่ีประมาณการได้*****  ไม่เกิน 3.21 - 0.84 0.84 

1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ  
(Management fee) 

ไม่เกิน 2.68 - 0.74 0.74 

1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  
(Trustee fee) 

ไม่เกิน 0.11 - 0.02 0.02 

1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  

(Registrar fee) 
ไม่เกิน 0.11 - 0.07 0.07 

1.4 ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee) ไม่มี - ไม่มี ไม่มี 

1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน  

(Cost of providing the insurance) 
ไม่มี - ไม่มี ไม่มี 

1.6 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (Other expenses)** ไม่เกิน 2.68 - 0.01 0.01 

 การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการ
ขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

ไม่เกิน 0.27  
ของจำนวนเงินทุน 

ของโครงการ 

- ไม่มี ไม่มี 

การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการ
ขายภายหลังเสนอขายหนว่ยลงทุนคร้ังแรก 

ไม่เกิน 0.27*** - ไม่มี ไม่มี 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ **** ตามที่จ่ายจริง - 0.01 0.01 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีประมาณ
การไม่ได้ ตามที่จ่ายจริง - ไม่มี ไม่มี 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียก
เก็บจริงท้ังหมด*****   ไม่เกิน 3.21 - 0.84 0.84 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์  
(Trading cost) 

ตามที่จ่ายจริง - 0.15 0.05 

*      ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 

**    เม่ือคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1.1 – 1.5 จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมรวมของกองทุน 

***  ทั้งนี้ ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 0.27 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในแต่ละวัน 

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

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นโดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่าย ตามที่ได้
ระบุไว้ในโครงการ 
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รายการท่ีเรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) 

อัตราตาม
โครงการ* 

เรียกเก็บจริง* 
(31 มีนาคม 2563) 

เรียกเก็บจริง* 
(31 มีนาคม 2564) 

เรียกเก็บจริง* 
(31 มีนาคม 2565) 

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

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-End Fee)** ไม่เกิน 3.21 - ยกเว้นไม่เรียกเก็บ ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching 

Fee)** 
 

 
  

(1)  ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 
(Switching In) 

 

ไม่เกิน 3.21 

 

- 

 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

(2)  ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(Switching Out)  

 

ไม่เกิน 3.21 

 

- 

 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

ค่าปรับกรณขีายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือ
ครองที่กำหนดไว้ในโครงการ (Exit Fee)  

ไม่มี - ไม่มี ไม่มี 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ เม่ือมีการ
สั่งซ้ือหรือสั่งขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เก็บ
เข้ากองทุน) (Brokerage Fee)*** 

ไม่เกิน 0.75 - ยกเว้นไม่เรียกเก็บ ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 10 บาท 
ต่อหน่วยลงทุน 
1,000 หน่วย 

- 

ในอัตรา 10 บาท  
ต่อหน่วยลงทุน  
1,000 หน่วย 

ในอัตรา 10 บาท  
ต่อหน่วยลงทุน  
1,000 หน่วย 

*      ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมภาษีมูลคา่เพิ่มแล้ว 

**     ค่าธรรมเนียมการขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน  โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง  
รายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบตอ่ไป 

***   ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 

 
 

  มูลค่า ร้อยละของมูลค่า 

ชื่อหลักทรัพย์ ตามราคาตลาด ทรัพย์สินสุทธิ 
  (บาท) (%) 

หลักทรัพย์จดทะเบียน 767,750,237.82  94.79%  

  หุ้นสามัญ 767,637,507.69  94.77%  

  
 

การท่องเทียวและสันทนาการ 2,986,550.00  0.37%  

  
  

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(CENTEL) 2,986,550.00  0.37%  

  
 

การแพทย์ 33,839,723.00  4.18%  

  
  

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS) 16,742,500.00  2.07%  

  
  

บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(BH) 5,649,650.00  0.70%  

  
  

บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป(THG) 4,054,275.00  0.50%  

  
  

บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล(BCH) 2,793,360.00  0.34%  

  
  

บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์(CHG) 2,483,138.00  0.31%  

  
  

บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง(RAM) 2,116,800.00  0.26%  

  
 

ขนส่งและโลจิสติกส์ 62,250,386.54  7.69%  

  
  

บมจ.ท่าอากาศยานไทย(AOT) 39,153,750.00  4.83%  

  
  

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM) 6,011,700.00  0.74%  

  
  

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์(BTS) 5,548,520.00  0.69%  

  
  

บมจ.เอเชีย เอวิเอช่ัน(AAV) 2,286,816.54  0.28%  

  
  

บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)(KEX) 2,203,140.00  0.27%  

  
  

บมจ.อาร์ ซี แอล(RCL) 2,092,350.00  0.26%  

  
  

บมจ.พรีเชียส ชิพป้ิง(PSL) 2,063,970.00  0.25%  

  
  

บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์(TTA) 1,459,080.00  0.18%  

  
  

บมจ.การบินกรุงเทพ(BA) 1,431,060.00  0.18%  

  
 

ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ 3,615,800.00  0.45%  

  
  

บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)(STGT) 3,615,800.00  0.45%  

  
 

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 28,310,126.50  3.50%  

  
  

บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)(DELTA) 19,555,200.00  2.41%  

  
  

บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์(KCE) 3,844,850.00  0.47%  

  
  

บมจ.เน็กซ์ พอยท์(NEX) 2,473,800.00  0.31%  

  
  

บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส(HANA) 2,325,375.00  0.29%  

  
  

บมจ.แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)(CCET/ST) 110,901.50  0.01%  

  
 

ธนาคาร 78,671,572.00  9.71%  

  
  

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) 16,302,000.00  2.01%  

  
  

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK) 16,133,850.00  1.99%  

  
  

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL) 11,206,600.00  1.38%  
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บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY) 11,061,450.00  1.37%  

  
  

บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KTB) 8,402,820.00  1.04%  

  
  

บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต(TTB) 5,806,152.00  0.72%  

  
  

บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป(TISCO) 3,939,600.00  0.49%  

  
  

บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร(KKP) 3,084,300.00  0.38%  

  
  

บมจ.ทุนธนชาต(TCAP) 2,734,800.00  0.34%  

  
 

ธุรกิจการเกษตร 2,328,375.00  0.29%  

  
  

บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี(STA) 2,328,375.00  0.29%  

  
 

บรรจุภัณฑ์ 13,010,694.00  1.61%  

  
  

บมจ.เอสซีจี แพคเกจจ้ิง(SCGP) 11,143,374.00  1.38%  

  
  

บมจ.โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย)(PTL) 1,867,320.00  0.23%  

  
 

บริการรับเหมาก่อสร้าง 3,755,220.00  0.46%  

  
  

บมจ.ช.การช่าง(CK) 2,139,180.00  0.26%  

  
  

บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคช่ัน(STEC) 1,616,040.00  0.20%  

  
 

ประกันภัยและประกันชีวิต 8,004,975.00  0.99%  

  
  

บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต(BLA) 3,736,800.00  0.46%  

  
  

บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลด้ิงส์(TIPH) 2,536,175.00  0.31%  

  
  

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรช่ัน(TQM) 1,732,000.00  0.21%  

  
 

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 21,049,050.00  2.60%  

  
  

บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส(IVL) 11,183,250.00  1.38%  

  
  

บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC) 9,865,800.00  1.22%  

  
 

พลังงานและสาธารณูปโภค 184,644,564.00  22.80%  

  
  

บมจ.ปตท.(PTT) 45,391,500.00  5.60%  

  
  

บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์(GULF) 25,074,575.00  3.10%  

  
  

บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม(PTTEP) 23,860,800.00  2.95%  

  
  

บมจ.พลังงานบริสุทธ์ิ(EA) 15,493,800.00  1.91%  

  
  

บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก(OR) 12,762,275.00  1.58%  

  
  

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่(GPSC) 8,836,175.00  1.09%  

  
  

บมจ.ไทยออยล์(TOP) 4,905,900.00  0.61%  

  
  

บมจ.บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM) 4,388,625.00  0.54%  

  
  

บมจ.ผลิตไฟฟ้า(EGCO) 4,284,000.00  0.53%  

  
  

บมจ.บ้านปู(BANPU) 3,707,363.00  0.46%  

  
  

บมจ.ไออาร์พีซี(IRPC) 3,633,336.00  0.45%  

  
  

บมจ.ราช กรุ๊ป(RATCH) 3,286,800.00  0.41%  

  
  

บมจ.ทีทีดับบลิว(TTW) 2,952,600.00  0.36%  

  
  

บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง(GUNKUL) 2,917,630.00  0.36%  
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บมจ.บ้านป ูเพาเวอร์(BPP) 2,783,820.00  0.34%  

  
  

บมจ.ซีเค พาวเวอร์(CKP) 2,483,000.00  0.31%  

  
  

บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง(SPRC) 2,478,120.00  0.31%  

  
  

บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์(TPIPP) 2,458,170.00  0.30%  

  
  

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรช่ัน(BCP) 2,415,700.00  0.30%  

  
  

บมจ.บีซีพีจี(BCPG) 2,176,344.00  0.27%  

  
  

บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี(ACE) 2,052,336.00  0.25%  

  
  

บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)(ESSO) 1,932,645.00  0.24%  

  
  

บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรช่ัน(SUPER) 1,767,540.00  0.22%  

  
  

บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี(PTG) 1,705,050.00  0.21%  

  
  

บมจ.เอสพีซีจี(SPCG) 539,760.00  0.07%  

  
  

บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์(SGP) 356,700.00  0.04%  

  
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 42,262,014.50  5.22%  

  
  

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN) 11,227,700.00  1.39%  

  
  

บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป(AWC) 7,247,610.00  0.89%  

  
  

บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์(LH) 5,271,550.00  0.65%  

  
  

บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน(WHA) 2,785,458.00  0.34%  

  
  

บมจ.ศุภาลัย(SPALI) 2,604,000.00  0.32%  

  
  

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)(AP) 2,206,600.00  0.27%  

  
  

บมจ.ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี(ORI) 1,900,380.00  0.23%  

  
  

บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน(AMATA) 1,843,140.00  0.23%  

  
  

บมจ.ควอลิต้ีเฮ้าส์(QH) 1,806,420.00  0.22%  

  
  

บมจ.บางกอกแลนด์(BLAND) 1,803,666.00  0.22%  

  
  

บมจ.แสนสิริ(SIRI) 1,506,578.00  0.19%  

  
  

บมจ.พฤกษา โฮลด้ิง(PSH) 1,375,480.00  0.17%  

  
  

บมจ.เอ็ม บี เค(MBK) 606,250.00  0.07%  

  
  

บมจ.เนอวานา ไดอิ(NVD/ST) 77,182.50  0.01%  

  
 

พาณิชย์ 86,673,059.45  10.70%  

  
  

บมจ.ซีพี ออลล์(CPALL) 24,329,500.00  3.00%  

  
  

บมจ.สยามแม็คโคร(MAKRO) 17,048,258.25  2.10%  

  
  

บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน(CRC) 10,327,050.00  1.27%  

  
  

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์(HMPRO) 9,043,920.00  1.12%  

  
  

บมจ.เบอร์ล่ี ยุคเกอร์(BJC) 6,469,200.00  0.80%  

  
  

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL) 4,664,560.80  0.58%  

  
  

บมจ.คอมเซเว่น(COM7/ST) 2,928,300.00  0.36%  

  
  

บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย(SINGER) 2,597,130.00  0.32%  
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บมจ.เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์(MEGA) 2,388,750.00  0.29%  

  
  

บมจ. สบาย เทคโนโลยี(SABUY) 2,335,525.00  0.29%  

  
  

บมจ.ดูโฮม(DOHOME) 2,149,437.40  0.27%  

  
  

บมจ.อาร์เอส(RS) 1,473,680.00  0.18%  

  
  

บมจ.ดูโฮม(DOHOME/ST) 655,867.20  0.08%  

  
  

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL/ST) 261,880.80  0.03%  

  
 

วัสดุก่อสร้าง 33,870,273.00  4.18%  

  
  

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย(SCC) 19,264,900.00  2.38%  

  
  

บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)(TOA) 3,474,800.00  0.43%  

  
  

บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง(SCCC) 2,977,900.00  0.37%  

  
  

บมจ.ทีพีไอ โพลีน(TPIPL) 2,357,469.00  0.29%  

  
  

บมจ.ไดนาสต้ีเซรามิค(DCC) 2,133,084.00  0.26%  

  
  

บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป(EPG) 1,841,100.00  0.23%  

  
  

บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์(TASCO) 1,821,020.00  0.22%  

  
 

วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 3,273,180.00  0.40%  

  
  

บมจ. สตาร์ค คอร์เปอเรช่ัน(STARK) 3,028,680.00  0.37%  

  
  

บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล(CTW) 244,500.00  0.03%  

  
 

สื่อและสิ่งพิมพ์ 9,201,352.20  1.14%  

  
  

บมจ.วีจีไอ(VGI) 2,126,700.00  0.26%  

  
  

บมจ.บีอีซี เวิลด์(BEC) 2,094,960.00  0.26%  

  
  

บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB) 2,088,823.20  0.26%  

  
  

บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป(MAJOR) 1,548,000.00  0.19%  

  
  

บมจ.วีจีไอ(VGI/R) 894,744.00  0.11%  

  
  

บมจ.อสมท(MCOT) 448,125.00  0.06%  

  
 

อาหารและเครื่องด่ืม 40,814,467.50  5.04%  

  
  

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(CPF) 8,986,890.00  1.11%  

  
  

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล(MINT) 7,727,947.50  0.95%  

  
  

บมจ.โอสถสภา(OSP) 5,242,500.00  0.65%  

  
  

บมจ.คาราบาวกรุ๊ป(CBG) 5,043,600.00  0.62%  

  
  

บมจ.ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป(TU) 4,326,210.00  0.53%  

  
  

บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป(M) 3,117,500.00  0.38%  

  
  

บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย(RBF) 2,071,980.00  0.26%  

  
  

บมจ.น้ำมันพืชไทย(TVO) 1,637,500.00  0.20%  

  
  

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูด(TFMAMA) 1,372,800.00  0.17%  

  
  

บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป(TFG) 1,287,540.00  0.16%  

  
 

เงินทุนและหลักทรัพย์ 34,753,571.00  4.29%  



 

                                                                                         38                        กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพ่ือการออม : SCBSETSSF 

  มูลค่า ร้อยละของมูลค่า 

ชื่อหลักทรัพย์ ตามราคาตลาด ทรัพย์สินสุทธิ 
  (บาท) (%) 

  
  

บมจ.บัตรกรุงไทย(KTC) 7,017,150.00  0.87%  

  
  

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC) 5,155,500.00  0.64%  

  
  

บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส(JMT) 5,033,105.00  0.62%  

  
  

บมจ. เงินติดล้อ(TIDLOR) 4,269,650.00  0.53%  

  
  

บมจ.ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรช่ัน(SAWAD) 3,813,300.00  0.47%  

  
  

บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) 3,363,980.00  0.42%  

  
  

บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)(AEONTS) 2,678,350.00  0.33%  

  
  

บมจ.ราชธานีลิสซ่ิง(THANI) 1,734,096.00  0.21%  

  
  

บมจ.บียอนด์(BYD) 1,213,240.00  0.15%  

  
  

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง(ASK) 475,200.00  0.06%  

  
 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 74,322,554.00  9.18%  

  
  

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC) 28,798,800.00  3.56%  

  
  

บมจ.จัสมิน เทคโนโลยี โซลูช่ัน (JTS) 11,217,600.00  1.38%  

  
  

บมจ.อินทัช โฮลด้ิงส์(INTUCH) 10,706,175.00  1.32%  

  
  

บมจ.ทรู คอร์ปอเรช่ัน(TRUE) 7,602,430.00  0.94%  

  
  

บมจ.โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน(DTAC) 5,397,800.00  0.67%  

  
  

บมจ.เจ มาร์ท(JMART) 4,106,025.00  0.51%  

  
  

บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนช่ันแนล(JAS) 2,673,624.00  0.33%  

  
  

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน(FORTH) 2,129,400.00  0.26%  

  
  

บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย)(SYNEX) 1,690,700.00  0.21%  

  ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ 112,730.13  0.01%  

  
 

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 112,730.13  0.01%  

  
  

บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส(JMT-W4) 68,250.00  0.01%  

  
  

บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป(TFG-W3) 18,715.98  0.00%  

  
  

บมจ.แพลน บี มีเดีย(PLANB-W1) 13,968.80  0.00%  

  
  

บมจ.สตาร์เฟล็กซ์(SFLEX-W1) 6,284.60  0.00%  

  
  

บมจ.สตาร์เฟล็กซ์(SFLEX-W2) 5,510.75  0.00%  

หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน 974,080.00  0.12%  

  หุ้นสามัญ 955,650.00  0.12%  

  
 

เหล็ก 955,650.00  0.12%  

  
  

บมจ.ทีเอ็มท ีสตีล(TMT) 955,650.00  0.12%  

  ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ 18,430.00  0.00%  

  
 

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 18,430.00  0.00%  

  
  

บมจ.เอ็ม บี เค(MBK-W4/U) 18,430.00  0.00%  

หน่วยลงทุน 13,253,830.00  1.64%  

  หน่วยลงทุนในประเทศ 13,253,830.00  1.64%  
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  มูลค่า ร้อยละของมูลค่า 

ชื่อหลักทรัพย์ ตามราคาตลาด ทรัพย์สินสุทธิ 
  (บาท) (%) 

  * 
 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล(DIF) 7,886,130.00  0.97%  

  
  

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน(JASIF) 3,379,200.00  0.42%  

  
  

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท(CPNREIT) 1,988,500.00  0.25%  

เงินฝากธนาคาร 21,545,709.14  2.66%  

  
  

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK) 21,545,709.14  2.66%  

สินทรัพย์อ่ืน 7,094,043.72  0.88%  

หน้ีสินอ่ืน (638,408.11) (0.08%) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 809,979,492.57  100.00%  

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 13.1790 
 
 
 

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

 
 
 

รายงานสรุปเงินลงทุน 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 

 

กลุ่มของตราสาร   มูลค่าตามราคาตลาด   %NAV  

(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั ๋วแลกเงิน  พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 

พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ที ่กองทุนเพื ่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินหรือ
กระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน 

     

-                           -    

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ ้น ธนาคารพาณิชย์  หรือบริษัทเงินทุนเป็น     

ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน               21,545,709.14  

     

2.66  

(ค) ตราสารที่มีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 

     

-                           -    

(ง) ตราสารที่มีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือในระดับท่ีต่ำกว่า investment grade

หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน  

     

-                           -    

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

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 



 

                                                                                         40                        กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพ่ือการออม : SCBSETSSF 

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม 
 

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน 

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

SCBSET-SSFX 

 

 

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตัดสินใจ 

ผลการดำเนินงานแบบปักหมุด 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

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

SCBSET-SSFX 2.31% 2.31% 5.64% 6.83% n.a. n.a. n.a. 17.29% 

เกณฑ์มาตรฐาน1 3.20% 3.20% 6.71% 9.90% n.a. n.a. n.a. 21.86% 

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 5.80% 5.80% 7.71% 11.44% n.a. n.a. n.a. 15.58% 

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน 5.93% 5.93% 7.77% 11.56% n.a. n.a. n.a. 15.32% 

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

1 ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% 

❖ SCBSET-SSFX Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี คือ -2.82% 

❖ SCBSET-SSFX Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี คือ 0.9% 
 

❖ SCBSET-SSFX เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (maximum drawdown) คือ -18.78% 
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

รอบระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

 

PTR = Min (ซ้ือทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน) 

 Avg. NAV 

PTR = 426,488,390.83 

 773,336,814.63 

PTR = 0.55 

หมายเหตุ : PTR คำนวณจากมูลค่านอ้ยที่กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบ
ระยะเวลาบญัชีที่ผ่านมา หารด้วยมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกัน
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน PORT 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 

วันท่ี 31 มีนาคม 25 

ประเภท  

  

 ผู้ออก  

  

 ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง  

  

วันครบกำหนด 

  

 อันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสาร   มูลค่าหน้าตั๋ว  

  

 มูลค่าตามราคาตลาด  

   TRIS Rating   FITCH Rating  

 เงินฝากธนาคาร   บมจ.ธนาคารกสิกรไทย        AA+(tha)                    -               21,545,709.14  
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Fitch Ratings 

   

อันดับความน่าเช่ือถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย  อันดับความน่าเช่ือถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย 

AAA (tha) 

AAA แสดงถึงระดับความน่าเชื ่อถือขั ้นสูงสุดของอับดับความน่าเชื ่อถือ
ภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอับดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบ
ให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับ    

ผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนด
ให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

 F1 (tha) 

แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสาร
ตรงตามกำหนดเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศ
ไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดย
อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง 
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดย
ปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 
ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื ่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีกำหนด 

AA (tha) 

AA แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเม่ือเปรยีบเทียบกับผู้ออก     ตรา
สารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทาง
การเงินขั้นน้ีต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นท่ีได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

 F2 (tha) 

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี ้ตามเง ื ่อนไขทางการเง ินตาม
กำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื ่นใน
ประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื ่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีท่ีได้รับการจัดดันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

A (tha) 

A แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือ
สภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ไดต้รง
ตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารอื่นท่ีได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

 F3 (tha) 

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
กำหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื่นหรือ      ตรา
สารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหน้ีดังกล่าวจะ
มีความไม่แน่นอนมากขึ ้นไปตามความเปลี ่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้น
มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับท่ีสูงกว่า 

BBB (tha) 

BBB แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารอื ่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากกว่าการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการชำระหน้ีได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงนิ
เหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ีอื่นท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภท
ท่ีสูงกว่า 

 B (tha) 

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
กำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย 
ความสามารถในการชำระหนี ้ด ังกล ่าวจะไม่แน ่นอนมากขึ้ นตามการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น 

BB (tha) 

BB แสดงถึงระดับความน่าเชื ่อถือค่อนข้างต่ำเมื ่อเปรียบเทียบกับผู ้ออก    
ตราสารอื ่นในประเทศไทย การชำระหนี ้ตามเงื ่อนไขของตราสารเหล่าน้ี
ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถใน
การชำระหนี ้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ ้นตามการ
เปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

 C (tha) 

แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
กำหนดเวลาท่ีไม่แน่นอนสูง เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย
ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อ
การดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่าน้ัน 

B (tha) 

B แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับ  

ผู้ออกตราสารหน้ีอื่น ๆ ในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหน้ี
และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัด
อยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่าง
ต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่อง
นั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู ่กับสภาวะที่เอื ้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทาง
เศรษฐกิจ 

 

 

 D (tha) 

แสดงถึงการผิดนัดชำระหน้ีท่ีได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น 

 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวในระยะส้ัน
สำหรับประเทศไทย                                                                    
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Fitch Ratings 

   

อันดับความน่าเช่ือถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย  อันดับความน่าเช่ือถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย 

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

อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถ
ในการปฎิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนิน
ธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

 เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความ
น่าเชื ่อถือทุกอันดับ เพื ่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือระดับสากลเคร่ืองหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจาก
อันดับความน่าเชื ่อถือสำหรับประเทศหนึ ่ง ๆ เพื ่อแสดงถึงสถานะย่อยโดย
เปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” 
หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว  
และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือ 

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

อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหน้ี
ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหน้ีในปัจจุบัน 

 สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับ
อันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ท่ี  

จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื ่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์”  
ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดย 

ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื ่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วง
ระยะเวลาส้ัน ๆ 

Tris Rating 

   

อันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้น  อันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะสั้น มีอายุต่ำกว่า 1 ปี  
AAA 

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการ
ชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมาก
จากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

 T1 

T1 ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งใน
ระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการ
ผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับ
เครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้าน
การผิดนัดชำระหน้ีท่ีสูงยิ่งขึ้น 

AA 

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืน 

เงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ 
AAA 

 T2 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งใน
ระดับดี และมีความสามารถในการชำระหน้ีระยะสั้นในระดับท่ีน่าพอใจ 

A 

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

 T3 

T3 ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระหน้ีระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 

BBB 

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระ
ดอกเบี ้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับสูงกว่า 

 

 

 T4 

T4 ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชำระหน้ีระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ใน
ตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดย
ไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศ 
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Tris Rating 

   

อันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้น  อันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะสั้น มีอายุต่ำกว่า 1 ปี  
BB 

BB ความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืน
เงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่ง
อาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหน้ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

 

 นอกจากน้ี ทริสเรทต้ิงยังกำหนด "แนวโน้มอันดับเครดิต" (Rating Outlook)  

เพื ่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี ่ยนแปลงอันดับ เครดิตของผู้ออก     

ตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาส
ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธรุกิจ
ในอนาคตของ ผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหน้ี 
ทั ้งนี ้ แนวโน้มอันดับเครดิตที ่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ ่งๆ จะเทียบเท่ากับ
ความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้นๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่ง
ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

B 

B ความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการ
ชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

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

C 

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหน้ีสูงท่ีสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการ
ชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ี
เอื ้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ ่งแวดล้อมอื ่นๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชำระหน้ีได้ 

  

D 

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถ
ชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 

  

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย 
เพื ่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับ
เดียวกัน 
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คำเตือน / ข้อแนะนำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำเตือนหรือคำแนะนำตามประกาศอ่ืน 

▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

▪ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจส อบรายละเอียดข้อมูลการลงทุน
เพื่อบริษัทจัดการได้ท่ีทางเว็บไซต์  www.scbam.com 

▪  กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์  จำกัด จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม ทั้งน้ี ผลการดำเนินงานของ  
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื ่อการออม ไม่ได้ขึ ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด 

▪ ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

▪ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความเหมาะสม
ของการลงทุนโดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง      

 

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

▪ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน  
ร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ( infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันธุรกรรม
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวม
ปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.scbam.com 

▪ บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ท่ี
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถ
กำกับและดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้  

▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง  และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติด
ประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการ
ทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน 

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

▪ ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานและท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการ
กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

 

หนังสือชี้ชวนฉบับน้ีรวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 

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

โครงการ หรือโครงการจัดการ หรือโครงการจัดการกองทุนรวม  

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม  

กองทุน หรือกองทุนรวม  

หมายถึง กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม  

หน่วยลงทุน  

หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม  

ชนิดหน่วยลงทุน  

หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม มี 2 ชนิด คือ  

1. ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : SCBSET-SSF)  

2. ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (ชื่อย่อ : SCBSET-SSFX)  

หนังสือชี้ชวน  

หมายถึง หนังสือชี้ชวนที่มีรายละเอียด ตามที่กำหนดโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
แบบหนังสือ ชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

บริษัทจัดการ  

หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  

ผู้ดูแลผลประโยชน์  

หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

นายทะเบียนหน่วยลงทุน  

หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

วันทำการ  

หมายถึง วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน  

หมายถึง วันทำการตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทำการของกองทุน
หลัก และ/หรือวันทำการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และ/
หรือตามที่บริษัทจัดการกำหนด  

วันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

หมายถึง ทุกวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่กำหนดให้เป็นวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

มูลค่าหน่วยลงทุน  

หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เมื่อสิ้นวันทำการที่
คำนวณ  
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ราคาขายหน่วยลงทุน  

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

การแก้ไขราคาย้อนหลัง  

หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง โดยแก้ไขราคาย้อนหลัง  

ตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน  

การชดเชยราคา  

หมายถึง การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่  
ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

สำนักงาน / สำนักงาน ก.ล.ต. / สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

บริษัทจดทะเบียน  

หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

บริษัทข้ึนทะเบียน  

หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์กรุงเทพ  

ตลาดหลักทรัพย์  

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

สถาบันการเงิน  

หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน  

สมาคม  

หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการการ
ลงทุน  

ราคาซ้ือ  

หมายถึง ราคาที่กองทุนชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ ตาม
ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน  

มูลค่าธุรกรรม  

หมายถึง ราคาซ้ือรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน จนถึงวันที่มี
การคำนวณ  
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กองทุนรวมอีทีเอฟ (exchange traded fund)  

หมายถึง กองทุนรวมเปิดที่โดยทั่วไปบริษัทจัดการกองทุนรวมจะขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะกับ ผู้
ลงทุนรายใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง 
และจัดให้มีตลาดรอง (organized market) สำหรับการซ้ือขายหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนใดๆ  

มติพิเศษ  

หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติเสียงข้างมาก  

หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

กองทุนรวมเพื่อการออม  

หมายถึง กองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศการลงทุน  

คำอธิบายศัพท์เรื่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายคำย่อและความหมายของคำย่อ รวมถึง
คำศัพท์ที่ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์  

คำศัพท์ คำอธิบายศัพท์ 

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที ่สภาวิชาชีพบัญชี
กำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม 

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และ
กองทุน infra ที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน infra” 

  

  

  

  

  

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ต่างๆ ซึ่งได้แก่ 

1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะ
จัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 

“กองทุน private equity” 

  

กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ที่อาจจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัท 
ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด และมีลักษณะของกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปน้ี 

1.กิจการเง ินร ่วมลงทุนที ่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดการจัดการเงินทุนของ
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กิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล 

2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 

(ก) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป 
ทั้งนี ้  ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สิน
ส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ ่งบุคคลใดเป็นผู ้จ ัดการเงินทุนและ
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินทุน 

(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทำสัญญาการลงทุนใน
หุ้นหรือการสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของ
กิจการนั ้นในภายหลัง โดยมีส ่ วนในการกำกับดูแลแผนธุรก ิจ การ
ดำเนินงานหรือการปรับปรุงการดำเนินงาน หรือการดำเนินการอื่นใดใน
ลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว 

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึง
ดังน้ี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

2. ทรัสต์เพื ่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที ่จ ัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“การลดความเสี่ยง” การลดความเสี ่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน 
derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate) 

2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการ
ลดความเสี่ยง 

4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทา่เงินฝาก” 

ทรัพย์สินดังน้ี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอ่ืนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก  

2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน  

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้
กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจาก
คู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใดๆ 

“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์” ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด 

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีที่จัดทำข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ 
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“ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน” ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้  

 

“ตราสารภาครัฐไทย” 

 

ตราสารดังน้ี 

1. ตั๋วเงินคลัง  

2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.  

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟ้ืนฟูเป็น
ผู้มีภาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ” 

ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ 
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของประเทศน้ัน 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที ่จัดให้มีขึ ้นเพื ่อการซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 

1. มีการรวบรวมคำเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและ 
ผู้เสนอขายหลายราย 

2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจใน
การจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์ 

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์ 

“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม 
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซ้ือ
ขายได้ใน SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“บริษัทใหญ่” 

  

“แบบ filing” 

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวม
ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 
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“ใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็น
หลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที่มีภาระผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซ้ือขาย derivatives” ศูนย์ซ้ือขายดังน้ี 

1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหน้า 

2. ศูนย์ซื ้อขาย derivatives ซึ ่งจัดตั ้งขึ ้นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี  

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล 

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” 

  

  

  

  

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานซ่ึงอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหน่ึงดังน้ี 

1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้าง
พื้นฐานตาม 1. ทั้งน้ี ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 

“หน่วย private equity” 

  

หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้แก่ หุ้น ใบทรัสต์ 
ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกิจการเงินร่วมลงทุนอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังนี้ทั้งนี้ ไม่ว่ากิจการดังกล่าวจะจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัท 
ทรัสต์ หรือรูปแบบอ่ืนใด 

1.กิจการเง ินร ่วมลงทุนที ่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดการจัดการเงินทุนของ
กิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล 

2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 

(ก) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป 
ทั้งนี ้  ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สิน
ส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข)มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ ่งบุคคลใดเป็นผู ้จ ัดการเงินทุนและ
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินทุน 

(ค)มีนโยบายการลงทุนในกิจการอ่ืนผ่านการเข้าทำสัญญาการลงทุนในหุ้น
หรือการสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของ
กิจการนั ้นในภายหลัง โดยมีส ่ วนในการกำกับดูแลแผนธุรก ิจ การ
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ดำเนินงานหรือการปรับปรุงการดำเนินงานหรือการดำเนินการอื่นใดใน
ลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหน่ึงดังน้ี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

2. ทรัสต์เพื ่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที ่จ ัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหน้ีไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ 

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดังน้ี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ 

2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ 

“credit derivatives” derivatives ที ่ม ีล ักษณะเป็นการเคลื ่อนย้ายความเสี ่ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้อง
ชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหน้ี 
(credit event) ของทร ัพย ์ส ินท ี ่ได ้ร ับการประก ันความเส ี ่ยง จะได ้ รับ
ผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลง
ของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถใน
การชำระหน้ีตามตราสารหรือสัญญา 

“currency risk” ความเสี่ยงด้าน FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา 
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

“derivatives on organized 
exchange” 

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซ้ือขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคำนวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารน้ัน 
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“DW” ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูป
บริษัททรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 

“FX” อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกล ุ ่มอน ุภ ูม ิภาคล ุ ่มแม ่น ้ำโขง (Greater Mekong Subregion)  
ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)  

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุน
ในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื ่อถือของผู ้ม ีภาระผูกพันในฐานะผู ้ร ับรอง ผู ้ร ับอาวัล  
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งแรก (Initial Public 
Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา 

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน 
ซ่ึงเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินน้ัน 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู ้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่
ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives 

“obligation”  ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิง
ถึง (obligation category & obligation characteristics) 

“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 
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“OTC derivatives” derivatives ซ่ึงซ้ือขายนอกศูนย์ซ้ือขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซ่ึงได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน 

“regulated market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซ้ือ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับตราสารน้ัน โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำ
หน้าที ่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ
หลักทรัพย์ 

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities 
Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

“share warrants” ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น 

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซ่ึง
เป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหน้ีของรัฐบาลของประเทศน้ัน 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อ
ธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription 
Right) 

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม  

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  SCB SET Index Super Savings Fund  

1.3. ชื่อย่อ :  SCBSETSSF  

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  
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1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายคร้ัง  

1.6. การกำหนดอายุโครงการ :  ไม่กำหนด  

1.7. อายุโครงการ : -  ปี -  เดือน -  วัน  

1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : -  

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :  

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติสิ้นสุดลง โดยจะไม่นำกองทรัพย์สิน
ไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังกล่าวโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสำคัญในกรณีดังต่อไปน้ี  

(1) กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน  

(2) กองทุนไม่สามารถลงทุนไดต้ามวัตถุประสงคข์องกองทนุอย่างเหมาะสม อันเน่ืองจากปัจจัยอ่ืนใดทีท่ำให้
ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตวัลดลงอย่างมีนัยสำคญั ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ  

(3) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม และ/หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็น
การปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของ
กองทุนที่ไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดหวัง  

(4) เหตุอ่ืนใดที่กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ทั้งน้ี ข้ึนกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป  

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  

2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วย
ลงทุนท่ีเสนอขาย :  

2.1. จำนวนเงินทุนของโครงการ : 5,000,000,000.00 บาท  

2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ) :  

1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวน
เงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงการหรือไม่เกิน 750 ล้านบาท (คิดเป็น
จำนวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 75,000,000 หน่วย) ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวน
เงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของ
โครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการ
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

2) บริษัทจัดการอาจดำเนินการเพิ่มเติมจำนวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 500,000,000.0000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท  
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2.6. มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซ้ือคร้ังแรก :  
ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBSET-SSF มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซ้ือคร้ังแรก 1,000.00 บาท 

2. SCBSET-SSFX มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซ้ือคร้ังแรก 1.00 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้อ 2.12  

 

2.7. มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป :  
ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBSET-SSF มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป 1,000.00 บาท 

2. SCBSET-SSFX มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป 1.00 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้อ 2.12  

2.8. มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งขายคืน :  
ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBSET-SSF มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

2. SCBSET-SSFX มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้อ 2.12  

2.9. จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน :  
ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBSET-SSF จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

2. SCBSET-SSFX จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ :  
ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBSET-SSF มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไม่กำหนด 

2. SCBSET-SSFX มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไม่กำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้อ 2.12  

2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ :  
ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBSET-SSF จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไม่กำหนด 

2. SCBSET-SSFX จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไม่กำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

1. เพิ่มเติม ข้อ 2.5 ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท (บวก ค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) บวกค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี))  

2. เพิ่มเติม  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้น จำนวนหรือมูลค่าขั้นต่ำข้างต้นในอนาคตได้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ก่อนวันดำเนินการดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าข้ันต่ำในการสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนน้อยกว่าที่
ระบุไว้ข้างต้นได้ เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ เช่น กรณีการทำ
รายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากกองทุนรวมอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของบริษัทจัดการ  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการ
ลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและ
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน :  

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนระยะยาวของผู้ลงทุนทั่วไป โดยไปลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่จะมีผลในการคำนวณ
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีผลประกอบการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับดัชนีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีอัตราร้อยละของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิใกล้เคียง
กับอัตราร้อยละของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาก
ที่สุด  

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน  

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :  

- กองทุนรวมดัชนี (Index Fund) 

     ดัชนีที่ใช้อ้างอิง : SET INDEX 

- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing 
Fund) 

- กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ  

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ :  

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :   

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

3.6. การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-
Hedging)  

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน  
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3.6.2 วิธีการในการคำนวน Global Exposure limit : Commitment approach  

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00  

3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน  

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชีว้ัด 
(passive management/index tracking)  

โดย บลจ. จะพยายามดำรงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและ
ผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking error : “TE”) :  2.00 % ต่อปี  

3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :   

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00 

หมายเหตุ: 

หมายเหตุ: 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการ
เปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้
ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ ภายใน
เวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้  

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน  

3.11. รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF listed securities) 

กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้ บลจ. เดียวกัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เช่น หุ้น หน่วยลงทุน
ของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) หน่วย private equity หน่วย infra หน่วย property เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

ทั้งนี้ การนับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ 
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ไม่รวมถึงการลงทุนในหุ้น IPO ที่รอจะจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ดังกล่าว  

สำหรับหลักทรัพย์ประเภทหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
หลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่กองทุนลงทุนจะมีผลในการคำนวณดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
กองทุนจะใช้ Optimization model ซึ่งจะจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทำการเลือกหลักทรัพย์ที่จะทำการลงทุน โดยผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงราคาของ
หลักทรัพย์ต่าง ๆ ที ่กองทุนไปลงทุนจะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมีอัตราร้อยละของการ
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เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงใกล้เคียงกับอัตราร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากที่สุด ภายใต้ข้อกำหนดและหรือกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ รูปแบบการลงทุนอาจเปลี่ยนจากการใช้ Optimization 
model เป็นแบบ Full replication ได้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  

ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม เป็นต้น ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดให้ลงทุนได้  

ทั้งนี้ อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) / 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) อีกทั้ง อาจลงทุนหรือมีไว้
ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำ
กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(Unrated) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึง
อาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการโดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) 
หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ยกเว้นกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทาง โดย
การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู ่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เงื ่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุน
ย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) แต่กองทุนปลายทางสามารถลงทุนตอ่ในกองทุนอ่ืนภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้อีกไม่เกิน 1 ทอด  

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่
นับช่วงระยะเวลาดังน้ีรวมด้วยก็ได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ  

1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียน  

2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม  

3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งน้ี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ  

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  

ไม่ม ี 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุน :  

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอ่ืน  

ส่วนท่ี 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินที่ระบุในข้อ 13 ซึ่งมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังน้ี  
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1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร  

1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซ่ึงบริษัทจัดการ
สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่
สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการ
อันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อ 1.  

2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N 
ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังน้ี  

2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.1.2 ธนาคารออมสิน  

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  

2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวน
รวมถึงดอกเบ้ีย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย  

2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังน้ี  

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

2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินน้ันต้องเป็นทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกำหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้อง
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนงัสือชี้
ชวนด้วย  

2.2.3 ในกรณีที่เป็น SN ซ่ึงมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN 
ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้  

2.2.4 ในกรณีที ่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดำเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู ้ออก SN 
ดังต่อไปน้ีก่อนการลงทุน  

2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั้งน้ี ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายใน
วันทำการถัดไป  

2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสำคัญให้ผู้ออก SN คำนวณและ
แจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันท ี 
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ความในวรรคหนึ่งไม่นำมาใช้บังคับกับกรณีที่เป็น SN ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม่  

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่
ภายใต้บังคับกฎหมายไทย  

ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังน้ี  

1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 
1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3  

1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับ
การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)  

1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้  

1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
single entity limit ของกองทุนน้ัน  

1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนน้ัน  

1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนน้ัน  

(อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives ที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ซึ่งเป็นการเข้าทำ 
ธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging))  

1.3 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทนุรวมฟีดเดอร์  

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 1.  

2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 
1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3  

2.2 จดทะเบียนซ้ือขายใน SET  

ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังน้ี  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2. ธนาคารออมสิน  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก  

10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.- 9.  
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ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)  

การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังน้ี  

1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังน้ีที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย  

1.1 ธพ.  

1.2 บง.  

1.3 บค.  

1.4 บล.  

1.5 บริษัทประกันภัย  

1.6 ธปท.  

1.7 กองทุนฟื้นฟ ู 

1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน  

1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  

2. ตราสารที่ใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังน้ี  

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศตอ้งมี credit 
rating อยู่ในอันดับ investment grade  

2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  

2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็น
ตั๋วที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  

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

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

2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่าง
ใดอย่างหน่ึงดังน้ี  

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

2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก  

2.6 ตราสารหน้ีซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ข้ึนทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหน้ีหรือที่มีข้อมูลราคา
ที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซ่ึงมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดังกล่าวต้องมี credit rating อย่าง
ใดอย่างหน่ึงดังน้ี  

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

2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก  

2.7 ทรัพย์สินอ่ืนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม  
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3. ระยะเวลาการรับชำระหน้ีของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน  

4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน reverse repo ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังน้ี  

1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่คู่สัญญา
ดังกล่าวกระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนิน
กิจการได้ตามกฎหมายไทย  

1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL  

1.2 ธปท.  

1.3 กองทุนฟื้นฟ ู 

1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย  

1.5 ธพ.  

1.6 บง.  

1.7 บล.  

1.8 บริษัทประกันชีวิต  

1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป  

1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  

1.11 นิติบุคคลอ่ืนตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม  

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ
หลักทรัพย์ที่ ธปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์  

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดำเนินการดังน้ี  

3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็น
หลักประกันดังน้ี  

3.1.1 เงินสด  

3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย  

3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน  

3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใชเ้งินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว๋และเป็น
ตั๋วที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  

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

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

3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.1.6 ตราสารหน้ีที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade  
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3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน  

3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทั้งน้ี ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้  

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF  

3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมี
ผลให้ บริษัทจัดการสามารถบังคับชำระหน้ีเอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน  

3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตาม
หลักประกันน้ันได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหน้ีตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ น้ันเอง  

3.4 ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม  

3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังน้ี  

3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน  

3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังน้ี  

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

3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่
ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  

3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหน่ึงอย่างใดดังน้ี  

3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู ่ในอันดับแรก โดยกรณีที ่เป็น issuer rating ต้องเป็น 
credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย  

3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย  

3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย  

4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายืม
และให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  

ส่วนท่ี 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังน้ี  

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหน่ึง
หรือหลายอย่างดังน้ี  

1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้  

1.2 อัตราดอกเบ้ีย  

1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน  

1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  

1.5 ทองคำ  

1.6 น้ำมันดิบ  

1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์  

1.8 underlying อ่ืนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม  
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ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจบัุน 
(spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่
ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและ
เปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย  

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ.จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ  

2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้
อย่างชัดเจนในโครงการ  

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี  

2.2.1 derivatives on organized exchange  

2.2.2 OTC derivatives ดังน้ี  

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู ่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ่งเป็น ธพ. ธนาคารที ่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ตัวแทนซ้ือขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives  

2.3 ในกรณีที ่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื ่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั ้นต้องเป็น
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้าน้ันก็
ตาม  

3. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี  

ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.7 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะ ดังน้ี  

3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือ
ปัจจัยต่างๆที ่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็น
อิสระด้วย  

3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี  

3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังน้ี  

3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก ≤ 20% ของน้ำหนักทั้งหมด  

3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหน่ึงมีน้ำหนัก ≤ 35% ของน้ำหนักทั้งหมด  

ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอืนต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดใน 3.2.1.1  

การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับทองคำหรือ
น้ำมนัดิบมาพิจารณา  

3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเก่ียวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำหรือ
น้ำมันดิบ  

3.2.3 ดัชนีอ่ืนใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังน้ี  

3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง  

3.2.3.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญาน้ัน
โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนน้ัน  

3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ.ทั้งน้ี 
หากปรากฎว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือ ของบลจ. บลจ.นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย  
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3.4 มีการแสดงดัชนีน้ันๆอย่างต่อเน่ืองเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์  

3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
หลายอย่าง ดังน้ี  

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

3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที ่คำนวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหน่ึง3.5.3 ราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนี
สินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2  

3.6 ในกรณีที ่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ.แสดงให้
เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม  

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหน้ีตามภาระผูกพัน (cover rule)  

บลจ.ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุน
อาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และ
เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง  

ในกรณีที่ บลจ.ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุน
ใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives  

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังน้ี  

6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที่ 15 และ
วันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งน้ี ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่า
ยุติธรรมภายในวันทำการถัดไป  

6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึงคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที  

6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้  

7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives  

บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังน้ี  

7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่าน้ัน  

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่าง
หน่ึงอย่างใด ดังน้ี  

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะ
ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit 
event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event 
ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name 
Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระ
หนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) 
หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระ
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ราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั ้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื ่อเกิด credit event ขึ ้นกับ 
obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)  

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื ้อประกันความเสี ่ยงของสินทรัพย์
อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมี
ภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน 
และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะ
โอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความ
เสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)  

7.3 ต้องใช ้ส ัญญามาตรฐานตามที ่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอ่ืนตามที่สำนักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังน้ี  

7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายอ่ืน  

7.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit 
derivatives น้ันอ้างอิงเสื่อมเสียไป  

7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา  

ส่วนท่ี 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity  

การลงทุนในหน่วย private equity เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังน้ี  

บริษัทจัดการจะลงทุนในหน่วย private equity ที่มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน
เช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3  

ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) บริษัทจัดการจะลงทุน
ในหน่วย private equity ได้โดยไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลง
จำนวนเงินข้ันต่ำที่จะลงทุน  

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุนในต่างประเทศ :  

ไม่ม ี 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :  

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื ่น เพื ่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอ่ืน 

ส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จำกัดอัตราส่วน 

2 หน่วย CIS ตามที่ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 
ข้อ 1  

ไม่จำกัดอัตราส่วน 
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3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู ้รับ
ฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่าง
หน่ึงดังน้ี 

3.1 มี credit rating อยู ่ในระดับ investment 
grade  

3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝาก
หรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน  

ไม่เกิน 20% 

4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 

4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ที่
ผู ้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขา
ของ ธพ. ต ่างประเทศที ่ได ้ร ับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

4.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง
ดังน้ี 

4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป
โดยมรีายละเอียดตาม filing 

4.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระ
หน้ี < 397 วัน นับแต่วันที ่ลงทุน และไม่ได้มี
ลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตาม
ตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังน้ี 

4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธุรกิจสถาบันการเงิน  

4.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4.2.3.4 ธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  

4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง
ประเทศไทย  

4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

4.2.3.9 บล. 
4.3 เสนอขายในประเทศไทย  

4.4 มี credit rating อยู ่ในระดับ investment 
grade 

4.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหน้ี 
> 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียน
หรืออยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) น ้ ำหน ั กของต ราสา รท ี ่ ล งท ุ น น ใ น 
benchmark + 5% 

5 ทรัพย์สินดังน้ี รวมกันไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใด 

จะสูงกว่า 
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5.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซ้ือขายในกระดาน
ซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ 
SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสาร
อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มี
การเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื ้อขายใน 
SET)  

5.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที ่จัดตั ้งข้ึน
ตามกฎหมายไทย ซ่ึงหุ้นของบริษัทดังกล่าวซ้ือ
ขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการ
เพิกถอนหุ้นออกจากการซ้ือขายใน SET) 

5.3 ห ุ ้นท ี ่อย ู ่ ในระหว ่าง IPO เพ ื ่อการจด
ทะเบียนซ้ือขายตาม 5.1 

5.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี  

5.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN 
หรือศุกูก ที่ผู ้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
หรือเป็นตราสาร Basel III 

5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment 
grade 

5.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หน่ึงดังน้ี 

5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET  

5.4.3.2 ผู ้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

5.4.3.3 ในกรณีที ่เป็นตราสารที ่มีกำหนดวัน
ชำระหน้ี < 397 วัน นับแต่ว ันที ่ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังน้ี 

5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9 

5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

5.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระ
หน้ี  > 397 ว ัน น ับแต ่ว ันท ี ่ลงท ุน ต ้องข้ึน
ทะเบ ี ยนหร ื ออยู่ ในระบบของ regulated 
market 

5.5 DW ท ี ่ ม ี  issuer rating อ ย ู ่ ใ น ร ะ ดั บ 
investment grade 

5.6 ธุรกรรมดังน้ี ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่
ในระดับ investment grade 

5.6.1 reverse repo 

5.6.2 OTC derivatives 

(1) 10% หรือ 

(2) น ้ ำหน ั กของทร ัพย ์ ส ิ นท ี ่ ล งท ุ น ใน 
benchmark + 5% 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม 
 
 

25 

 

5.7 หน ่วย infra หร ือหน ่วย property ท ี ่มี
ลักษณะครบถ้วน ดังน้ี 

5.7.1 จดทะเบียนซื ้อขายหรืออยู ่ในระหว่าง 
IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซ้ือ
ขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET 
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที ่อย ู ่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET) 

5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะ
กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางที ่สำนักงาน
กำหนด 

5.8 หน่วย private equity ที ่จดทะเบียนซ้ือ
ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้
ลงทุนทั ่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วย 
private equity ที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
เหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าว
ออกจากการซ้ือขายใน SET) 

5.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 
2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง 
IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซ้ือ
ขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET 
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที ่อย ู ่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET) 

6 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุน
ท ี ่ม ีล ักษณะกระจายการลงท ุนในก ิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิ
การเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตาม
แนวทางที ่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กำหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - 6 
(SIP) 

รวมกันไม่เกิน 5% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออก 

ตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนท่ี 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษทัที่
อยู ่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็น
คู ่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว  

ไม่เกินอัตราใดอัตราหน่ึง ดังน้ี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า 

(1) 25% หรือ 

(2) น ้ ำหน ั กของทร ัพย ์ ส ิ นท ี ่ ล งท ุ น ใน 
benchmark + 10% 

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังน้ี ไม่มีข้อกำหนดเก่ียวกับ group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

ส่วนท่ี 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ 
P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) 
เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังน้ี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งข้ึน 

1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MFได้รับโอนกรรมสิทธิ์
ม า จ ากค ู ่ ส ัญญาตาม  reverse repo ห รือ 
securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชเีวน้
แต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ย
ตามรอบอายุกองทุน 

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

2 ทรัพย์สินดังน้ี 

2.1 B/E P/N ที ่ม ีเง ื ่อนไขห้ามเปลี ่ยนมือแต่
กองทุนได้ดำเนินการให้มีการร ับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมาย
กำหนด หรือมีเงื ่อนไขให้กองทุนสามารถขาย
คืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ ่งจดทะเบียนกับ 
TBMAและมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม่) 
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มี
ระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนน้ี 

(ข้อนี ้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด 
และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N 

รวมกันไม่เกิน 25% 
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SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มี
อายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ 
MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื ่อให้
ทร ัพย์ส ินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน) 

3 reverse repo  ไม่เกิน 25% 

4 securities lending  ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วน
ที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตาม ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่
ไม่รวมถึงตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน SN ศุ
กูก หรือ Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 

5.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 
ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตาม
ผู ้ออกทรัพย์สินหรือคู ่สัญญา (single entity 
limit)  

5.2 ม ี  credit rating อ ย ู ่ ใ น ร ะ ด ั บ ต ่ ำ ก ว่ า 
investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกันไม่เกิน 15% 

6 derivatives ดังน้ี 

6.1 กา ร เ ข ้ าทำธ ุ ร ก ร รม  derivatives ท ี ่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) 

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่  

6.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อ
การลดความเสี่ยง (non-hedging) 

global exposure limit 

6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน1 

จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน 
derivatives โดยต ้องไม ่ เก ิน 100% ของ 
NAV  

6.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน2 

จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน 
derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด 
(value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดงัน้ี  

(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV 

(2) relative VaR ≤ 2 เท ่า ของ VaR ของ 
benchmark 

หมายเหตุ  : “การลงท ุนแบบซ ับซ ้อน” 
หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex 
strategic investment) หรือ การลงทุนใน
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้าที ่มีความซับซ้อน 
(exotic derivatives) 

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่
มีข้อกำหนดเก่ียวกับ product limit 
1,2 รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด 
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ส่วนท่ี 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration 
limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหน่ึง ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. 
รายเด ียวกันต ้องมีจำนวนหุ ้นของบริษัท
รวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทน้ัน 

(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์) 

2  ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel 
III และศุกูกของผู้ออกรายใดรายหน่ึง  

(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทย) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้ส ินทาง
การเงิน (financial liability)1 ของผู้ออกตรา
สารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั ้งนี ้ ใน
กรณีที่ผู ้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่
ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป 
และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. 
อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมา
รวมก ับม ูลค ่าหนี ้ส ินทางการเง ินตามงบ
การเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทาง
การเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่
เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่
มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้
ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ้ของผู้
ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที ่ผู้
ออกตราสารได ้ม ีการย ื ่นแบบ filing ใน
ล ักษณะเป ็นโครงการ  (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อ
นี ้โดยเป็นตราสารที ่ออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ในระดับต่ำกว่าinvestment grade 
หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อ
กองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นราย
ครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่น
แบบแสดงรายการข ้อม ูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให ้พ ิจารณาเป ็นราย
โครงการ 
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสาร
ที่ออกโดยบุคคลดังน้ี  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 
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3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ ื ่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื ่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง
ประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศ
ไทยเป็นสมาชิก 

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะ
ทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม ่ เก ิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน ่วย CIS 
ท ั ้ ง ห ม ด ข อ ง  MF ห ร ื อ ก อ ง ท ุ น  CIS 
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยน้ัน  

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในกรณีดังน้ี  

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มี
ล ักษณะครบถ ้วนด ังน ี ้  โดยได ้ร ับความ
เห็นชอบจากสำนักงาน  

(1.1) มีขนาดเล็ก  

(1.2) จัดตั้งข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง  

(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นที่ 
บลจ.เด ียวก ันเป ็นผ ู ้ ร ับผ ิดชอบในการ
ดำเนินการ 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม ่ เก ิน  1 ใน 3 ของจำนวนหน ่วย infra 
ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยน้ัน 
เว ้นแต ่เป ็นหน่วย infra ของกองทุนที ่มี
ล ักษณะครบถ ้วนด ังน ี ้  โดยได ้ร ับความ
เห็นชอบจากสำนักงาน  

(1) มีขนาดเล็ก  

(2) จัดตั้งข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ป ี 

(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง  

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property 
ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วย
นั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุน
ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงาน  

(1) มีขนาดเล็ก  

(2) จัดตั้งข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  
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(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง  

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private 
equity ทั้งหมดของกองทุน private equity 

หมายเหตุ : 1หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู ้ออกตราสาร
ดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนด
โดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชตีามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชีพบัญช ีหรือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ 
United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

2รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในคร้ังแรกของผู้ออกตราสาร 

“ทั ้งนี ้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม” 

ส่วนท่ี 5 :  การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน  

1.ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัท
จัดการจะดำเนินการดังต่อไปน้ี  

(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื ่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาด
คุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที ่เกิดกรณีดังกล่าว 
ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ  

(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคญั แต่ไม่
เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินน้ันขาดคุณสมบัติเว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4.  

(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ 
จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่
ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำ
การนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว  

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้อง
จัดทำรายงานข้อมูลตามวรรคหน่ึง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานตอ่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบ
ระยะเวลาดังกล่าว  

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการ
ลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม 
บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปน้ี  

(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่การลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ  

(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนที่กำหนด  

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน
เป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังน้ี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4  
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(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภท
ทรัพย์สิน (product limit) สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋ว
สัญญาใช้เงิน ตามส่วนที่ 3 ในข้อ 1  

(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สำหรับกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (3) (ก)  

(4) เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทำรายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับ
แต่วันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้  

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัท
จัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบ
ระยะเวลาดังกล่าว 

(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้
เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ตามที่กำหนดในส่วนที่ 4 นอกจากการปฏิบัติตามข้อ (1) (2) 
(3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังน้ีด้วย  

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจำเป็นและสมควรโดย
ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ ในกรณีที่
ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือ
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทน้ันจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซ้ือ  

ความในวรรคหน่ึงมิให้นำมาใช้กับกองทุนรวมดังต่อไปน้ี  

(1) กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน 
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม (กองทุน buy & hold) 

(2) กองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศที ่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที ่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน 
(concentration limit) โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็น
เหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม  

(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมน้ัน  

(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค  

4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การ
ลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการ
ดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความ
เหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และจะส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของ
บริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้  

ส่วนท่ี 6 : การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน  

1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 
บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปน้ี  
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(1) จัดทำรายงานเก่ียวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนา
รายงานไว้ที่บริษัทจัดการ  

(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการ
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2  

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 
ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 
90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว  

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธกีารในการให้สิทธิแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้
บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณี
ที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ัน
เพิ่มเติม 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี  

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  

- สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF) 

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  
รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน ช่ือย่อ คำอธิบายเพิ่มเติม 

1. ชนิดเพื่อการออม SCBSET-SSF เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะ
ยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงิน
ลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี ้สามารถนำไป
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทั้งนี้ ผู้
ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงาน
ของทางการประกาศกำหนด 

2. ชนิดเพื่อการออมพิเศษ SCBSET-SSFX เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะ
ยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงิน
ลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี ้สามารถนำไป
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทั้งนี้ ผู้
ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงาน
ของทางการประกาศกำหนด โดยหากซ้ือ
หน่วยลงทุนชนิดนี้ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 
ถึง 30 มิถุนายน 2563 หรือตามเวลาทีป่ระกาศ
กำหนดเพิ่มเติมในอนาคต สามารถนำเงินที่ซื้อ
ไปหักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินได้ตามที่จ่าย
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จริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ เงื่อนไข
อ ื ่ น  ๆ  ใ ห ้ เ ป ็ น ไ ปตาม ปร ะก าศอธ ิ บดี
กรมสรรพากร 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทั้งนี้ ในช่วงการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขาย และ/หรือให้บริการ
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ (SCBSET-SSFX) (หากมีการเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุนที่เสนอขาย 
และ/หรือให้บริการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดเสนอขายโดยจะระบุในหนังสือชี้ชวน
ในการเสนอขายครั้งแรก) ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หากบริษัทจัดการจะเปิดเสนอขาย และ/หรือ
ให้บริการหน่วยลงทุนชนิดอ่ืนเพิ่มเตมิจะแจ้งใหท้ราบลว่งหน้าก่อนการเปิดเสนอขาย และ/หรือให้บริการ โดย
จะระบุในหนังสือชี้ชวน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุนข้างต้นในภายหลังได้ โดยจะคำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการและเว็บไซตข์องผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ซ่ึงการดำเนินการดังกลา่ว
ข้างต้น บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

- ช่องทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10.00 
บาท บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อ
ซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัทจัดการ ในระหว่างเวลาทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ในกรณีที่มียอดการจำหน่ายหน่วยลงทุน เท่ากับจำนวนเงินทุนของ
โครงการก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาปิดการเสนอ
ขายและดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม  

กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้หรือผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 
คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้แต่สำหรับกรณีผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลนั้น ผู้
ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน  

ทั้งนี้ สำหรับการเปิดให้บริการบัญชีร่วมหากบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิก เปลี่ยนแปลงการให้บริการบัญชีร่วมสำหรับแต่
ละชนิดหน่วยลงทุนได้ภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ซึ่งจะประกาศ
ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

อนึ่ง กรณีมีการเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนในภายหลัง บริษัท
จัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้แก่ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิม
ให้บริการดังกล่าว  
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5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบ
คำขอใช้บริการกองทุนได้ที่บริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกวันทำการในระหว่างเวลาทำการ ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะจัด
ให้มีคู่มือการลงทุน ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อทำการศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน  

5.2.2 วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน  

5.2.2.1 บริษัทจัดการ  

(1) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคำขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอก
ใบคำขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตน
ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
แล้วนำเอกสารดังกล่าว ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ 
ตามที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมทั้งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินที่สั่งซ้ือไปยื่นที่บริษัทจัดการ  

(2) มูลค่าการสั่งซื้อข้ันต่ำตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  

5.2.2.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคำขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอก
ใบคำขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตน
ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน
แล้วนำเอกสารดังกล่าว ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ 
ตามที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อไปยื่นที่ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ  

(2) มูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  

5.2.2.3 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื ่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่สำนกังาน
ของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการ  

5.2.2.4 Tele-bank  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่สำนกังาน
ของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการ  

5.2.2.5 ไปรษณีย ์ 

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง 
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ 
สำนักงานใหญ่และสำนักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิม
ให้บริการ  

5.2.2.6 Internet  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อผ่านบริการอินเตอร์เน็ต โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนและได้ขอใช้
บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่เว็บไซด์ของบริษัทจัดการ 
ภายใต้รายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่
บริษัทจัดการกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

5.2.2.7 หักบัญชี  

บริษัทจัดการจะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่
ได้ยินยอมให้หักบัญชีดำเนินการขั้นตอน/วิธีการตามที่บริษัทจัดการกำหนด และได้รับการพิจารณาอนุมัติให้
สามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวได้ เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมในการซ้ือ
หน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่
ระบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหัก
บัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เว้น
แต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน  

5.2.2.8 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น scb easy , scbam fund click 
เป็นต้น และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อืน่ใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด  

5.3 การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

5.3.1 บริษัทจัดการ  

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาเสนอขาย
โดยชำระเป็นเงินสด/เงินโอน หักบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือเช็ค ดราฟต์ ที่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับที่ทำการของบริษัทจัดการที่รับคำสั่งซื้อภายในวันที่สั่งซ้ือ
เท่าน้ัน โดยเช็ค หรือดราฟต์จะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซ้ือหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม 
"บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด"หรือบัญชีจองซื้อกองทุนอื่นที่บริษัทจัดการอาจกำหนด
เพิ่มเติมได้ในอนาคต เพื่อ (ระบุชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน) และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้หลัง เช็ค หรือดราฟต์ ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะออกหลักฐาน
การรับเงินและคำสั่งซ้ือให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นโดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน  

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ในอนาคต 
โดยบัญชีดังกล่าวอาจเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อื่นใด ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือ
บัญชีออมทรัพย์ก็ได้ ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับ หรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้นในบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนขา้งต้น 
บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน  

บริษัทจัดการอาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน 
หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชำระ
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เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้
ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน  

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของ
การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระเงินคา่ซ้ือหน่วยลงทุนในวนั
ดังกล่าวโดยการรับชำระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของบริษัทจัดการซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

(2) การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้เต็มจำนวน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะนำเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนและดอกเบ้ียที่เกิดข้ึนจาก
เงินดังกล่าว (ถ้ามี) เข้าบัญชี "กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม" ซ่ึงเป็นบัญชีเดนิสะพัด หรือ
บัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน หรือบัญชีอื่นที่บริษัทจัดการอาจ
กำหนดเพิ่มเติมได้ในอนาคต ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายคร้ังแรก  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีน้ีได้ในอนาคต  

(3) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซ้ือ
น้ันและแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบ  

(4) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนญุาต
เป็นอย่างอ่ืน  

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วย
ลงทุน/ใบยืนยันการซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทาง
ไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้
บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการ
เป็นอย่างอ่ืน  

(6) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืน
เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ  

(7) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซ้ือหน่วยลงทุน
ของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

5.3.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายในระยะเวลาเสนอขายโดยชำระเป็นเงินสด/เงินโอน หักบญัชี
เงินฝากธนาคารตามที่บริษัทจัดการกำหนด เช็ค ดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับ
สำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่รับคำสั่งซ้ือภายในวันที่สั่งซื้อเท่านั้นในกรณีที่
ทำการสั่งซื้อเป็นเช็คหรือดราฟต์ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่เดียวกับ
วันที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด” และในกรณีที ่สั ่งซื ้อเป็นเช็ค หรือดราฟต์ผ่าน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่น ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อและขีดคร่อม
เฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด”ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวันและ/หรือ
บัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของ 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้หลัง เช็ค หรือดราฟต์ ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะออกหลักฐานการรับเงินและคำสั่งซ้ือให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  
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บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นโดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน  

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวข้างต้นไดใ้นอนาคต โดย
บัญชีดังกล่าวอาจเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อื่นใด ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ออมทรัพย์ก็ได้ ซ่ึงหากมีดอกเบ้ียรับ หรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดข้ึนในบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัท
จัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน  

บริษัทจัดการอาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน 
หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชำระ
เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้
ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน  

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของ
การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระเงินคา่ซ้ือหน่วยลงทุนในวนั
ดังกล่าวโดยการรับชำระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสำคัญ  

(2) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้เรียกเก็บเงินค่า
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้เต็มจำนวนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะนำเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) เข้าบัญชี "กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการ
ออม" ซึ่งเป็นบัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน 
หรือบัญชีอื่นที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติมได้ในอนาคต ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันปิดการเสนอ
ขายคร้ังแรก  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีน้ีได้ในอนาคต  

(3) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะ
ดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซ้ือน้ันและแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบ  

(4) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนญุาต
เป็นอย่างอ่ืน  

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน/ใบยืนยันการซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทาง
ไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้
บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็น
อย่างอ่ืน  

(6) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืน
เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ  

(7) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซ้ือหน่วยลงทุน
ของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
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5.3.3 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม โดยมีวิธีการรับชำระและการเก็บ
รักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด  

5.3.4 Tele-bank  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยมีวิธีการรับชำระและการเก็บ
รักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด  

5.3.5 ไปรษณีย ์ 

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์โดยมีวิธีการรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือ
หน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด  

5.3.6 Internet  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ระบุไว้ในการขอใช้บริการกองทุน หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกคำ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
อาจทำการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ  

5.3.7 หักบัญชี  

บริษัทจัดการจะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่
ได้ยินยอมให้หักบัญชีดำเนินการขั้นตอน/วิธีการตามที่บริษัทจัดการกำหนด และได้รับการพิจารณาอนุมัติให้
สามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวได้ เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมในการซ้ือ
หน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่
ระบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหัก
บัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เว้น
แต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน  

5.3.8 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวิธีการรับชำระและการเก็บรักษา
เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด  

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวิธีการตามข้อ 5.2.2 และ 5.3 ได้ โดยบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ 
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ เว็บไซต์
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารเสนอขาย ให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเร่ิมใหบ้ริการ ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทนุและผู้
ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

5.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน  

การเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณา
จัดสรรยอดการจัดจำหน่ายให้กับแต่ละสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแยก
จากกัน โดยแต่ละสำนักงานสาขาจะจัดสรรให้กับผู้สั่งซ้ือโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซ้ือก่อน ได้ก่อน”  

ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนเหลือหลังจากวันเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่
สั่งซ้ือพร้อมกัน และมีจำนวนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่
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ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือ
ทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซ้ือ หลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว  

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทจัดการมี
สิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง
หรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  

(ก) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคำขอใชบ้ริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และ/
หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ไม่
ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือผู้
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ย่ืนเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการกำหนด  

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็น
ช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่าง ๆ  

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของ
บริษัทจัดการ  

5.5 การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีที่
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เนื่องจากจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มี
การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุน
ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือกรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อ
การบริหารจัดการกองทุน และ/หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถนำเงินไปลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนอย่างเหมาะสม ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะยุติการจำหน่ายหน่วย
ลงทุนและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุน ซ่ึงบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุนจะชำระเงนิ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืน
ให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทนุเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนหรือนำเข้าบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 
(มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อ่ืนใดที่บริษัทจัดการได้มีการกำหนดเพิ่มเตมิภายหลัง ประเภทเดินสะพัดหรือ
ออมทรัพย์ ซึ่งได้ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัท
จัดการเห็นควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลานั้นได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะ
ชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลานั้นให้ผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนด้วย  

5.6 ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน  

5.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต  
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5.6.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลย
พินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึง
ปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มี
ข้ึนและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

5.6.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับ
หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้
เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

5.6.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะปิดรับคำสั ่งซื ้อหน่วยลงทุนชั ่วคราว/ถาวรตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิด
รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

- ช่องทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนทุกวนัทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะเร่ิม
เปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ภายใน 1 เดือนนับแต่วันจดทะเบยีน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ซ่ึงบริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังกล่าวโดยจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ ผู้ลงทุน
สามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ในวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด  

กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้ หรือผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 
คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้แต่สำหรับกรณีผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลนั้น ผู้
ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน  

ทั้งนี้ สำหรับการเปิดให้บริการบัญชีร่วมหากบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิก เปลี่ยนแปลงการให้บริการบัญชีร่วมสำหรับแต่
ละชนิดหน่วยลงทุนได้ภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ซึ่งจะประกาศ
ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื่อทำการศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทนุเพื่อได้รับสทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน  
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6.2.1 วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(ก) ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่
บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ และ
สามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัทจัดการ
กำหนด โดยให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนที่
คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ข) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนด โดยกรอกรายละเอียด 
ต่าง ๆ ในใบคำขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอกใบคำขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) 
และ/หรือใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือแบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอ่ืน
ใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน แล้วนำเอกสารดังกลา่ว ซ่ึงผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน
ได้ลงนามไว้แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมทั้งเงินค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนเต็มจำนวนไปย่ืนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(ค) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด/เงินโอน หักบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ตามที่บริษัทจัดการกำหนด เช็ค ดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันสั่งซื้อในเขตหักบัญชีเดียวกับ
สำนักงานที่รับคำสั่งซื้อเท่านั้น ในกรณีที่ทำการสั่งซื้อเป็นเช็คหรือดราฟต์ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 
(มหาชน) ผู้สั่งซ้ือจะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จำกัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด” และในกรณีที่
สั่งซื้อเป็นเช็ค หรือดราฟต์ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่น ผู้
สั ่งซื้อจะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม"บัญชีซื้อกองทุน บลจ.ไทย
พาณิชย์ จำกัด" ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวันและ/หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้
หลัง เช็ค หรือดราฟต์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะออก
หลักฐานการรับเงินและคำสั่งซ้ือให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นโดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน  

(ง) ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ หรือคำสั่งหักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารตามที่บริษัทจัดการกำหนด ภายหลังกำหนดเวลารับฝากเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแต่
ละสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อ หรือในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต์ 
หรือคำสั่งหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัท
จัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคา
ขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการที่เรียกเก็บเงินได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้  

(จ) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระ
เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหน้ีกับบริษัทจัดการไม่ได้  

(ฉ) การสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยเช็คหรือดราฟต์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบั
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน ได้เรียกเก็บเงินค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไดเ้ต็มจำนวนแล้ว ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกลา่ว
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะดำเนินการยกเลิก
รายการสั่งซ้ือน้ัน และแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบ  

(ช) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุนที่รับการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้รับใบสั่ง
ซ้ือหน่วยลงทุน และเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว จะมอบหลักฐานการรับเงินและคำสั่งซ้ือหน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  
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(ซ) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืน
เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ  

(ฌ) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน และ
ใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั ่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail 
Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน 
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่บรษัิท
จัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอ่ืน  

(ญ) การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว จะทำในวันถัดจากวันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวน
น้ัน หรือวันที่คำนวนราคาขายหน่วยลงทุนของวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี  

(ฎ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว/ถาวรตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน 
โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

6.2.2 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื ่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดย
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

6.2.3 Tele-bank  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดย
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

6.2.4 ไปรษณีย ์ 

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษทัจัดการ
กำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

6.2.5 Internet  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด  

(ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ต สามารถขอใช้บริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนจะสามารถทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (Client No.) ที่
จะใช้ซื ้อขายหน่วยลงทุนได้มากกว่า 1 หมายเลข ตามเงื ่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกำหนดไว้ในการ
ให้บริการ  

(ข) เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตจากธนาคารแล้วผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนจะสามารถทำรายการซ้ือขายหน่วยลงทุนได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ดังกล่าว  
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เนื่องจากบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเป็นบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคาร จะสามารถใช้บริการอื่นๆ ที่ธนาคาร
ให้บริการอยู่แล้ว นอกเหนือจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ดังนั้นผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิาร
ทางอินเตอร์เน็ต อาจมีภาระที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด  

(ค) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตได้ในวันทำการซ้ือ
ขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดโดยให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำ
การซ้ือขายน้ัน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซ้ือขายซ่ึงเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว  

(ง) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนที่ได้ระบุไว้ในการขอใช้บริการกองทุน หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกคำสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจทำการ
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ  

(จ) การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนด
โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำรายการ อนึ่ง วงเงินดังกล่าวเป็นวงเงินที่แยกต่างหากจากวงเงินโอนผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตปกติของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่มีอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  

(ฉ) บรษัิทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่กับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้  

(ช) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้ หาก
ได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิด
จากระบบงานที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิดพลาด และ
แก้ไขเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้  

(ซ) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) 
ให้แก่ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่
ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 
วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอ่ืน  

(ฌ) การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะทำในวันทำการถัดจากวันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนน้ัน 
หรือวันที่คำนวนราคาขายหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี โดยผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนสามารถสอบถามผลการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ในวันทำการถัดไป  

(ญ) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

(ฎ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว/ถาวรตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน 
โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

6.2.6 หักบัญชี  

บริษัทจัดการจะรับคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่บริษัทจัดการกำหนด ซ่ึง
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะใช้บริการการหักเงินจากบัญชีเงินฝากสามารถติดต่อบริษัทจัดการ 
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และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยกรอกรายละเอียด
ต่างๆในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมในการซ้ือ
หน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่
ระบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหัก
บัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน  

6.2.7 การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Planning Order)  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กำหนด ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

6.2.8 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น scb easy , scbam fund click 
เป็นต้น และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อืน่ใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด  

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการขายหน่วยลงทุนตามข้างต้นได้ โดย
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลัง
ได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งน้ี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ก่อนการเริ่มให้บริการ ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

- การจัดสรรหน่วยลงทุน  

ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซ้ือหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว  

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทนุที่
ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโครงการจัดการกองทุนรวมจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ "สั่งซ้ือก่อน ได้ก่อน" ในกรณีที่สั่งซ้ือพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะจัดสรรให้กับรายใดรายหนึ่งได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวน
สิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า  

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ชื่อเสียง ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับการจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมและได้จดทะเบียนเพิ่มวงเงินลงทุนกับสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มเติมนั้น เพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 
เพื่อสิทธิในการซ้ือหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในลำดับก่อนได้  

- การกำหนดเวลาและราคาขายหน่วยลงทุน  

(1) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  

(ก) การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น. 
สำหรับบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเร่ิมให้บริการ – 16.00 น. ในวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน
ที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ัน ในราคา
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ขายหน่วยลงทุนที ่คำนวณได้ ณ สิ ้นวันทำการซื ้อขายหน่วยลงทุน ซึ ่งเป็นราคาที ่ร ับรองโดยผู ้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว  

(ข) การทำรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ในวันทำการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด 
หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำการซื้อขาย
หน่วยลงทุน ให้ถือเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายครั้งถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่
คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนคร้ังถัดไปน้ัน  

(2) กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่นอกเหนือจาก (1)  

(ก) การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่
บริษัทจัดการกำหนด ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นราคา
ที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ข) การทำรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ในวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด แต่เป็นรายการ
นอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำการที่บริษัท
จัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการ
ซ้ือขายหน่วยลงทุนคร้ังถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนคร้ัง
ถัดไปน้ัน  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำรายการตามข้างต้นได้ กรณีเปลี่ยนแปลง
เวลาทำรายการอาจเป็นระยะเวลาที่มากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาที่ระบุไว้ในโครงการ แต่ทั้งนี้จะไม่น้อยกว่า
เวลา 12.00 น. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง 
โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสำคัญ  

- ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน  

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต  

(2) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลย
พินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึง
ปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มี
ข้ึนและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับ
หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิด
ความเสี่ยงทางกฎหมายหรือตอ่ชือ่เสียงของบริษัทจัดการหรือกองทนุ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว/ถาวรตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 
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6.3. การสั่งซ้ือหน่วยลงทุน :  

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

- ช่องทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการจะเร่ิมเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยจะเร่ิมเปิดรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ
ดังกล่าวโดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ในวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด  

ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยในการขายคืนหน่วย
ลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อน
ออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลำดับรายการ ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั้งนี้ การขายคืน
หน่วยลงทุน อาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมี
หน้าที่ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร  

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาที่
กฎหมายภาษีอากรกำหนด ณ วันที่ขายหน่วยลงทุน  

7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

7.4.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน
ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่
บริษัทจัดการกำหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็น
ราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(2) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน  

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ของบริษัทจัดการให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้อง โดยเป็นจำนวนเงิน/หน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุน 
โดยมีมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนตามที่บริษัทจัดการกำหนด และนำไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซ่ึงบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุนจะสง่
มอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เพื่อเป็นหลักฐาน  
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(4) ในกรณีที่จำนวนเงิน/หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนน้ันมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนน้ัน  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่บริษัทจัดการ และการขายคืนดังกล่าวเป็นผลใหห้น่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่าที่
บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดใน
รายการดังกล่าว  

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะส่งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อม
ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับคา่ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทนุ
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที ่ไม่ระบุที ่อยู ่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน ภายใน 7 วันทำการนบัแต่
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอ่ืน  

(6) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทนุที่เปิดไวกั้บธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชยอ่ื์น 
ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนหรือจัดส่งเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ สั่ง
จ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งน้ี ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 10  

(7) ในกรณีที่ผู ้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตาม
ข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลกิคำสั่งขายคืนหน่วยลงทนุได้ในระหว่างเวลาทำการซ้ือขายหน่วยลงทนุ
ใดที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี 
การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน  

(8) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือวันที่
คำนวนราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี  

(9) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนได ้และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน
เงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 9  

7.4.2 ATM  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดย
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

7.4.3 Tele-bank  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดย
ประกาศผา่นเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
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7.4.4 ไปรษณีย ์ 

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
จัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ ่มให้บริการโดยประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

7.4.5 Internet  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด  

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ต สามารถขอใช้บริการธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
สามารถทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (Client No.) ที่จะใช้ซ้ือ
ขายหน่วยลงทุนได้มากกว่า 1 หมายเลข ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกำหนดไว้ในการให้บริการ  

(2) เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตจากธนาคารแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะสามารถทำการสั่งขายหน่วยลงทุนได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ดังกล่าว  

เน่ืองจากบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเป็นบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซ่ึงผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ตกลงใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารจะสามารถใช้บริการอื่น ๆ ที่ธนาคารให้บรกิารอยู่
แล้วนอกเหนือจากการสั่งขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ดังน้ันผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต 
อาจมีภาระที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี ่ยวเนื ่องกับการใช้บริการธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ต ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด  

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซ้ือ
ขาย ซ่ึงเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวทำการขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาทำการอื่นๆ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน  

(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงิน/หน่วยลงทุนที่มีมูลค่าขั้นต่ำตามที่บริษัท
จัดการกำหนด โดยไม่จำกัดจำนวนคร้ังในการทำรายการ  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่า ตามที่
บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดใน
รายการดังกล่าว  

(6) ในกรณีที่จำนวนเงิน/หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน โดยผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) น้ัน มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่
ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน  

(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนคงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนพร้อม
ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
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ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที ่ไม่ระบุที ่อยู ่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น และชำระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำ
ขอใช้บริการกองทุน ทั้งน้ี ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 10  

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตทีป่รากฏอยู่กับธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้  

(8) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 
หากได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผดิพลาดที่
เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิดพลาดและ
แก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้  

(9) การลดหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสอบถามผลการทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ในวันทำการถัดไป  

(10) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 9  

7.4.6 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น scb easy , scbam fund 
click เป็นต้น และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด  

อน่ึง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือความถ่ีในการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้างต้นได้ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื ่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการ
จะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  ทุกวันทำการ  

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในช่วงเวลาที่บริษัทจดัการ
กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งน้ี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังกล่าวโดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันโดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

7.6.1 การกำหนดเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(1) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  
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(ก) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น. 
สำหรับบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ – 16.00 น. ในวันทำรายการซ้ือขายหน่วย
ลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วย
ลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ข) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) 
ในวันทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัท
จัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวันทำการที่บริษัทจัดการไมไ่ด้กำหนดให้เป็นวันทำ
รายการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนคร้ัง
ถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนคร้ังถัดไปน้ัน  

(2) กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอ่ืนที่นอกเหนือจาก (1)  

(ก) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึง
เวลา 15.30 น. ในวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการกำหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำ
การซ้ือขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ข) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด แต่เป็น
รายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุดทำการ หรือวนัทำการที่
บริษัทจัดการไม่ได้กำหนดให้เป็นวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ให้ถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย
หน่วยลงทุนคร้ังถัดไปน้ัน  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำรายการตามข้างต้นได้ กรณีเปลี่ยนแปลง
เวลาทำรายการอาจเป็นระยะเวลาที่มากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาที่ระบุไว้ในโครงการ แต่ทั้งนี้จะไม่น้อยกว่า
เวลา 12.00 น. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง 
โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสำคัญ  

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังน้ัน ผู้ถือหน่วย
ลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร  

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทนุ
ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ตาม
เลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ 
จำกัด (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการกองทุน หรือวิธีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งน้ีภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้
ในข้อ 10  
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8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

- ช่องทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้ว
นำไปชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการจะหัก
เงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลำดับรายการ 
ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเป็นผลใหผู้้ถือหน่วยลงทุนตอ้ง
ชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของ
กฎหมายภาษีอากร  

บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่น (กองทุนต้นทาง) ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการ หรือบริษัทจัดการอื่น (เฉพาะกองทุนรวมเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการออม
พิเศษ) มายังกองทุนน้ีได้ (กองทุนปลายทาง) โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด  

อน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่เปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมน้ีไปยังกองทุนรวมอ่ืน/
ชนิดหน่วยลงทุนอื่นทั้งภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการกับบริษัทจัดการอื่น หากบริษัทจัดการจะ
เปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมน้ีได้จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะ
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุน
เดียวกันได้ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

- สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ  

สามารถทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เฉพาะกับกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษอื่น/หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออมพิเศษอื่น หรือกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นที่มีนโยบายการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ 
ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เท่านั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

โดยในช่วงแรกจะเปิดให้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เฉพาะกับกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษอื่น/
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษอื่นเท่านั้น โดยสามารถเริ่มทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังกล่าวโดยจะ
ประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ 
และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิไม่เปิดให้ทำรายการดังกล่าวไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษอื่น/หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออมพิเศษอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่นได้ หากบริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

- สำหรับชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม  
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สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอ่ืน/ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมอ่ืนภายใต้การ
บริหารจัดการของบริษัทจัดการได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที่เริ่มทำรายการดังกล่าวได้เมื่อบริษัทจัดการ
เปิดให้บริการชนิดหน่วยลงทุนน้ี  

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิไม่เปิดให้ทำรายการดังกล่าวไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่นได้ หากบริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนดังกล่าวได้จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ 
และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

(1) กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนน้ี (กองทุนปลายทาง) หรือเรียกว่า “การ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)” โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนอ่ืนๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ หรือบริษัทจัดการอ่ืน 
(กองทุนต้นทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำมาชำระค่าซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทนุน้ี (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพี่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี
ได้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ัง
แรก” หรือในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ซ่ึง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” และ/หรือวันและเวลาที่
บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม  

(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจำนวน
ที่เป็นไปตามมูลค่าข้ันต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเว้นข้อกำหนด
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็น
อย่างอ่ืน  

(ค) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้า (SWITCHING IN FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซ้ือหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี้ โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิก
กองทุนอ่ืนๆภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อนำมาชำระค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(2) กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) หรือ
เรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)” โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการ
ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระคา่ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทนุอ่ืนๆ ซ่ึงอยู่ภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการ หรือบริษัทจัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวัน
และเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม  

(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วย
จำนวนที่เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ำ/จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่ง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน  

(ค) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจำนวนที่ได้ทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนน้ี ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอื่นๆ (กองทุนปลายทาง) ตามมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางนั้นๆ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางดังกล่าว  

(ง) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏ
อยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน  
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(จ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออก (SWITCHING OUT FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง)  

หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่ง
ซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด 
หรือการทำรายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว  

อน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือ
หยุดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่ได้รับประโยชน์หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการ
พิจารณาเห็นว่าการไม่ทำการสับเปลี่ยนหรือหยุดการสับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและ/หรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วันทำการโดยประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หลักเกณฑ์
ข้างต้นด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน  

8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษของกองทุนอ่ืนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ  

กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)  

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนน้ี (กองทุนปลายทาง) หรือเรียกว่า “การ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)” โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนรวมเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนต้น
ทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำมาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพี่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้ในช่วง
ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก” หรือ
ในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันเสนอขายหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในข้อ “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกำหนด
เพิ่มเติม  

(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจำนวน
ที่เป็นไปตามมูลคา่ข้ันตำ่การสั่งซ้ือหน่วยลงทุน อน่ึง บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเว้นข้อกำหนดมูลคา่ข้ันตำ่
การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน  

(ค) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้า (SWITCHING IN FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซ้ือหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี้ โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิก
กองทุนรวมเพื่อการออมอ่ืนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อนำมาชำระค่าซ้ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนน้ี  

กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)  

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) หรือ
เรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)” โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการ
ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการ
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สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม/กองทุนรวม
เพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษซึ่งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันและเวลาที่
บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม  

(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วย
จำนวนที่เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ำ/จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุน
น้ี ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่าง
อ่ืน  

(ค) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจำนวนที่ได้ทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนน้ี ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเพื่อการออมซ่ึงอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) ตามมูลค่าข้ันต่ำ
การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางน้ันๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางดังกล่าว  

(ง) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏ
อยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน  

(จ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออก (SWITCHING OUT FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การบริหาร
จัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง)  

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(1) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถย่ืนความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทีบ่ริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทุกวันทำการที่กำหนดให้เป็นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ใน
ราคาหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหนว่ยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน  

(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของบริษัทจัดการให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้อง โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนหน่วยลงทุนที่จะออก
จากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และนำไปยื่นที่บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เพื่อเป็น
หลักฐาน  

(ง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลาย ๆ รายการในวันทำการเดียวกัน บริษัทจัดการจะจัดเรียงลำดับทีละ
รายการ (1 ต่อ 1) ตามลำดับก่อนหลังของการทำรายการ  

(จ) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนกองทุนต้นทาง
หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน  
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(ฉ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว  

(ช) ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจำนวนที่ได้ทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนน้ี ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไม่เพียงพอที่จะนำไปซ้ือหน่วย
ลงทุนของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) ตามมูลค่าข้ันต่ำการสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางนั้นๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทางดังกล่าว เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน  

(ซ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม่
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการ
ตามข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการที่บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการก่อน  

(ฌ) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถเพิกถอนคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการได้ทำการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ  

(ญ) ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) 
การลดจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอ่ืนภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการ จะทำภายใน 4 วันทำการถัดจากวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำนวนน้ัน  

(ฎ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราว/ถาวร ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

(2) ATM  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการโดย
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

(3) Tele-bank  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยมีวิธีการรับชำระและ
การเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

(4) ไปรษณีย์  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัท
จัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ ่มให้บริการโดยประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

(5) Internet  

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
สามารถขอใช้บริการดังกล่าวได้ ภายใต้เงื ่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ "วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการ
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ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต" และข้อ "วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)"  

(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้
บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางและการสั่งซ้ือหน่วยลงทนุของกองทุนปลายทางของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน  

(ค) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียม
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน  

(ง) ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยไม่จำกัดจำนวนคร้ังในการทำรายการ อน่ึงวงเงิน
ดังกล่าวเป็นวงเงินที่แยกต่างหากจากวงเงินโอนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตปกติของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่มีอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว  

(จ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่กับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้  

(ฉ) ผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
ไม่ได้ หากได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิด
พลาดที่เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิดพลาด
และแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้  

(ช) ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ การลด
จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ 
จะทำภายใน 4 วันทำการถัดจากวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำนวนน้ัน  

ทั้งน้ี ผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสามารถสอบถามผลการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ในวันทำการถัดไป  

(ซ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม่
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตาม
ข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการที่บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน(ถ้ามี) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ทั้งน้ี การยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน  

(ฌ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะปิดรับคำสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเข้าชัว่คราว /ถาวร ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

(6) ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  

บริษัทจัดการจะรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น scb easy , scbam fund 
click เป็นต้น และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดที่บริษัทจัดการ  
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- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (ตามที่บริษัทจัดการ
กำหนดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได)้ กับกองทุนรวมเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ  

กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)  

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนน้ี (กองทุนปลายทาง) หรือเรียกว่า “การ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)” โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนอื่นๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) 
ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำมาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี 
(กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพี่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้ในช่วงระยะเวลา
เสนอขายครั้งแรก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก” หรือในระหว่าง
วันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในข้อ “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกำหนด
เพิ่มเติม  

(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจำนวน
ที่เป็นไปตามมูลคา่ข้ันตำ่การสั่งซ้ือหน่วยลงทุน อน่ึง บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเว้นข้อกำหนดมูลคา่ข้ันตำ่
การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน  

(ค) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้า (SWITCHING IN FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซ้ือหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี้ โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิก
กองทุนอ่ืนๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อนำมาชำระค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)  

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) หรือ
เรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)” โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการ
ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระคา่ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทนุอ่ืนๆ ซ่ึงอยู่ภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดใ้นระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการ
เปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” และ/หรือ
วันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม  

(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วย
จำนวนที่เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ำ/จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่ง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน  

(ค) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจำนวนที่ได้ทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทนุน้ี ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอื่นๆ (กองทุนปลายทาง) ตามมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางนั้นๆ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางดังกล่าว  

(ง) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏ
อยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน  

(จ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออก (SWITCHING OUT FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นๆภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง)  
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วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(1) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(ก) ผู ้ถ ือหน่วยลงทุนสามารถยื ่นความประสงค์ในการสับเปลี ่ยนหน่วยลงทุนได้ที ่บริษัทจัดการหรือ 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทุกวันและเวลาทำการที่กำหนดให้เป็นวันทำการซ้ือขาย
หน่วยลงทุน ในราคาหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้
บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน  

(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของบริษัทจัดการให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้อง โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนเงิน หรือจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จะออกจากกองทุนต้นทางและชือ่กองทุนปลายทางที่ตอ้งการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และนำไปยื่น
ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซ่ึงบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน  

(ง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลาย ๆ รายการในวันทำการเดียวกัน บริษัทจัดการจะจัดเรียงลำดับทีละ
รายการ (1ต่อ 1) ตามลำดับก่อนหลังของการทำรายการ  

(จ) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคำ
ขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่
ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน  

(ฉ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว  

(ช) ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจำนวนที่ได้ทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนน้ี ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไม่เพียงพอที่จะนำไปซ้ือหน่วย
ลงทุนของกองทุนอื่นๆ (กองทุนปลายทาง) ตามมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
น้ันๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทนุของกองทุนปลายทางดังกล่าว เว้นแต่บริษัท
จัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน  

(ซ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม่
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการ
ตามข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการที่บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการก่อน  

(ฌ) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถเพิกถอนคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการได้ทำการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ  

(ญ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราว/ถาวร ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  
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(2) Tele – bank  

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยมีวิธีการรับชำระและ
การเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

(3) Internet  

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
สามารถขอใช้บริการดังกล่าวได้ ภายใต้เงื ่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ "วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)" และข้อ "วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)"  

(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้
บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางและการสั่งซ้ือหน่วยลงทนุของกองทุนปลายทางของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน  

(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยไม่จำกัดจำนวนคร้ังในการทำรายการ อน่ึง วงเงิน
ดังกล่าวเป็นวงเงินที่แยกต่างหากจากวงเงินโอนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตปกติของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่มีอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว  

(ง) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทนุที่
ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน  

(จ) ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจำนวนที่ได้ทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนน้ี ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไม่เพียงพอที่จะนำไป
ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นๆ (กองทุนปลายทาง) ตามมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางนั้นๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางดังกล่าว 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน  

(ฉ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่กับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้  

(ช) ผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
ไม่ได้ หากได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิด
พลาดที่เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิดพลาด
และแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้  

(ซ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม่
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตาม
ข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการที่บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ทั้งน้ี การยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน  
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(ฌ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราว/ถาวร ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

(4) ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  

บริษัทจัดการจะรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น scb easy , scbam fund 
click เป็นต้น และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดที่บริษัทจัดการ  

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อ
การออม/กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอ่ืน  

กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าบริษัทจัดการ (SWITCHING IN)  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามายังกองทุนรวมเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการ
ออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือการลงทุน เอกสารการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วย
ลงทุน ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้
ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และแสดงความจำนงในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน/ชนิดหน่วย
ลงทุนน้ีได้ด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียด
และข้อมูลต่างๆในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากบริษัทจัดการ (SWITCHING OUT)  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการออม
พิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษนี้ (กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุน
รวมเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) 
สามารถทำได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วย
ลงทุนที่ต้องการออกจากกองทุนต้นทาง และระบุชื่อกองทุนปลายทางพร้อมเอกสารหลักฐานอื่นใดที่บรษัิท
จัดการกำหนดเพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วนำไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (กองทุนปลายทาง)  

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมของ
บริษัทจัดการอื ่น เป็นเงินสดแยกต่างหากจากจำนวนเงินลงทุนที ่ผู ้ถ ือหน่วยต้องการโอนออก โดย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนจะคำนวณจากมูลคา่หน่วยลงทุนของวนัทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลีย่น
หน่วยลงทุน  

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดต่างๆใน
ใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน  

ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 8.2 หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใน
ระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะปฏิเสธการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือไม่
เปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งน้ี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  
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อน่ึง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงช่องทางการสับเปลี่ยน และ/หรือเงื่อนไข/วิธีการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้างต้นได้ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
จัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกำหนด โดยถือ
ว่าได้รับความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการดำเนินการ
ดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

8.3 การดำเนินการเมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุที่คงเหลอืของกองทุนต้นทาง และ กองทุนปลายทาง
ของบริษัทจัดการ ใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) พร้อมใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดย
ทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอ
ใช้บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 
10 เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอ่ืน  

กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หลักเกณฑ์
ข้างต้นด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน  

การดำเนินการเพิ่มเติม  

(1) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งให้บริษัทจัดการสับเปลี่ยน (โอนย้ายการลงทุน) กองทุนรวมเพื่อการออม/
กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษไปยัง
กองทุนรวมเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออมอ่ืน บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดภายใน 5 
วันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกำหนดเป็นอย่างอ่ืน  

(2) กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ “เลิกกองทุนรวม” (โอนย้ายการลงทุน) ตามเงื่อนไข
ในการเลิกกองทุนรวม (ส่วนข้อผูกพัน) บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ (กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม
พิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ หรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 
(กองทุนปลายทาง) ที่มีนโยบายการลงทุนหรือความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกับกองทุนต้นทาง หรือที่มีความเสี่ยง
ต่ำสุด และ/หรือกองทุนอ่ืนใดที่สำนักงาน และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องจะประกาศเพิ่มเติมในอนาคต (หาก
กองทุนต้นทางเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษจะโอนย้ายได้ระหว่างกองทุนปลายทางที่มีนโยบาย
การลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม 
เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เท่านั้น) ทั้งน้ี 
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยจะไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน ซ่ึงบริษัทจัดการจะดำเนินการ
โอนย้ายกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม” (ส่วน
ข้อผูกพัน)  

8.4 การกำหนดเวลาและราคาขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษของกองทุนอ่ืนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ  

(ก) การกำหนดเวลาในการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
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ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
บริษัทจัดการกำหนดได้ตามวันและเวลาการที่สอดคล้องกับการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ใน
ข้อ 6 และข้อ 7 ตามลำดับ  

- กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือ
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามช่วงเวลาทีบ่ริษัทจัดการกำหนดในวนัทำการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนใหถื้อ
ว่าเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่าน เคาเตอร์ธนาคาร 
หากทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดในวันทำการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือทำรายการในวันหยุด ให้ถือว่าเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป ทั้งน้ี 
ผู ้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
นอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด  

- กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่นอกเหนือจากธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ในวันทำการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น และหากทำรายการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดในวนัทำการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรือ
ทำรายการในวันหยุด ให้ถือว่าเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป  

(ข) ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

- กรณีกองทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำ
การซ้ือขายที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนแล้ว ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)  

- กรณีกองทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการ
ซื้อขายที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ วันทำการซื้อขายดังกล่าวจะเป็นวันทำการก่อนวันที่กองทุนได้รับเงิน
จากกองทุนต้นทาง ซ่ึงเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก ผู้
ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

(2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (ตามที่บริษัท
จัดการกำหนดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้) กับกองทุนรวมเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการออม
พิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ ภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการ  

(ก) การกำหนดเวลาในการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
บริษัทจัดการกำหนดได้ตามวันและเวลาการที่สอดคล้องกับการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ใน
ข้อ 6 และข้อ 7 ตามลำดับ  

- กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือ
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามช่วงเวลาทีบ่ริษัทจัดการกำหนดในวนัทำการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนใหถื้อ
ว่าเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร 
หากทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดในวันทำการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือทำรายการในวันหยุด ให้ถือว่าเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป ทั้งน้ี 
ผู ้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
นอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด  

- กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่นอกเหนือจากธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ในวันทำการ
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สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น และหากทำรายการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดในวนัทำการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรือ
ทำรายการในวันหยุด ให้ถือว่าเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป  

(ข) ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

- กรณีกองทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำ
การซ้ือขายที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนแล้ว ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)  

- กรณีกองทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการ
ซื้อขายที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ วันทำการซื้อขายดังกล่าวจะเป็นวันทำการก่อนวันที่กองทุนได้รับเงิน
จากกองทุนต้นทาง ซ่ึงเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก ผู้
ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

(3) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อ
การออม/กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอ่ืน  

(ก) การกำหนดเวลาในการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
บริษัทจัดการกำหนดได้ตามวันและเวลาการที่สอดคล้องกับการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ใน
ข้อ 6 และข้อ 7 ตามลำดับ  

- กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ตาม
ช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดในวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถือว่าเป็นรายการของวันทำการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่าน เคาเตอร์ธนาคาร หากทำรายการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดในวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือทำ
รายการในวันหยุด ให้ถือว่าเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป  

- กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่นอกเหนือจากธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ในวันทำการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น และหากทำรายการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดในวนัทำการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรือ
ทำรายการในวันหยุด ให้ถือว่าเป็นรายการของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป  

(ข) ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

- กรณีกองทุนต้นทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำ
การซ้ือขายที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนแล้ว ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถอืหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)  

- กรณีกองทุนปลายทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการ
ซื้อขายที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ วันทำการซื้อขายดังกล่าวจะเป็นวันทำการก่อนวันที่กองทุนได้รับเงิน
จากกองทุนต้นทาง ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้
ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

8.5 การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาและราคาขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.4 และ/หรือเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
กำหนดการ วิธีการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยไม่ขัดกับรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ ในการดำเนิน
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ดังกล่าวบริษัทจัดการคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
กรณีซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการเพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุน  

8.6 ข้อสงวนสทิธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

8.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต  

8.6.2. เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา 
บุคคลซ่ึงปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
ซ่ึงจัดให้มีข้ึนและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

8.6.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสับเปลี่ยนดังกล่าว
ขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ 
ทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :  

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
ได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลง
รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้
ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอื่นใดที่เป็นไปตาม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดข้ันตอนการดำเนินการต่อไป ซึ่ง
ข้ันตอนที่กำหนดต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย  

10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรือ  

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ 
ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  

(2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
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รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องน้ันต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป 
และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

(3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องน้ันต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์
ข้ึนไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการ
จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี  

(ก) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนน้ัน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือ่นกำหนดการชำระค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเร่ืองดังกล่าวด้วยวิธีการ
ใดๆ โดยพลัน  

(ค) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการ
เลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของ
ผูดู้แลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะมอบหมายใหผู้้ดแูลผลประโยชน์
ดำเนินการแทนก็ได้  

(ง) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนั ้น โดยชำระค่าขายคืนแก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน
ตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง  

11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :  

11.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่
ได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งไม่เกิน
กว่ากรณีดังต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซ้ือขายได้ตามปกติ  

(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปน้ี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค) มีเหตุจำเป็นอ่ืนใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  

ทั้งนี้ การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) สามารถกระทำไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจาก
สำนักงาน  

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี
เกิดข้ึน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ  

(ก) ตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทำการซ้ือขายไดต้ามปกต ิทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่กองทุน
รวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนรวม  
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(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ 
ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปน้ี  

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ันๆมีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทำดังต่อไปน้ี  

1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ่ยวกับ การป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  

3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัตติามคำสั่งเกีย่วกบัการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสำคัญ  

(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้
การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของ
เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุน
ของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลกัทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและการเป็นผู้จดัการเงินทุนสญัญาซ้ือ
ขายล่วงหน้าซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ  

(6) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุน ที่ระบุไว้ในข้อผูกพันข้อ 22.1.1 (2)  

11.2 เมื่อปรากฏเหตตุามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคนืหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
ไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) (3) หรือ(5) ให้เปดิเผย
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน  

(2) บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) (3) และ(5) เกิน 1 วันทำการ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการ
เปิดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน  

(ก) บริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุน
ของกองทุนเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวัน
ทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน  

(ข) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
เปิดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึง
การเปิดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน  
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ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้  

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัท
จัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องน้ันต่างจากราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ข้ึนไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขาย
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน  

12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซ้ือ
หรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศ ทั้งน้ี ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้  

13. เงือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็น
ประกันได้  

14. การจ่ายเงินปันผล :  

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :  
ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBSET-SSF จ่าย  

2. SCBSET-SSFX จ่าย  

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 คร้ัง ซ่ึงจะจ่ายได้เมื่อกองทุนมีกำไรสะสม และจะต้อง
ไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลน้ัน  

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในแต่ละครั ้ง จะเลือกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึง 
ดังต่อไปน้ี  

(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบ้ียรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม  

(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชทีี่จะจ่ายเงินปันผล
น้ัน แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
และตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เก่ียวข้องกับการจ่ายเงิน ปันผล 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคม นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศ
ไทย และตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยบริษัทจัดการ
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จะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวม ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะปฏิบัติ 
ดังน้ี  

1. ประกาศขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี) หรือวิธีการอ่ืนใดที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้  

2.แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีที่ต่างกันสำหรับหน่วยลงทุนที่
ขายในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนดำเนินการจ่ายเงินปัน
ผลในแต่ละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด  

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ัน  

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทั้งหมด) :  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. SCBSET-SSF ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

2. SCBSET-SSFX ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 
วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมดดงักลา่วข้างต้นเปน็การประมาณ
การ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดของกองทุน จำนวนผู้ถือหน่วย
ลงทุน เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือ
เปลี ่ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ ่มขึ ้นหรือเปลี ่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  
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15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :  
ช่ือย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. SCBSET-SSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม 

2. SCBSET-SSFX ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 
วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุน
ปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 
ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้านบาท ในอัตราที่
กองทุนต้นทางกำหนด และเรียกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทาง
กำหนด เป็นต้น และรวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัท
จัดการอีกทอดหน่ึง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้าซ้อนด้วยเช่นกัน  

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :  
ช่ือย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. SCBSET-SSF ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

2. SCBSET-SSFX ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 
วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  
ช่ือย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. SCBSET-SSF ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

2. SCBSET-SSFX ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 
วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
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15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :  

ไม่ม ี 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :  

ไม่ม ี 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.68ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวม 
ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ด ูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนและ
ค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ทั้งนี้ เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 15.2.1 - 
15.2.5 จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมรวมของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามจำนวนที่
จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.27 ของจำนวนเงินทุนของโครงการและในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน ภายในระยะเวลา 1 ปี เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสมัพันธ์ 
ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าอบรมเผยแพร่ความรู้ และสัมมนาแนะนำกองทุน
รวม  

(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตรวจสอบทรัพย์สิน  

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

(4) ค่าจัดทำและ/หรือจัดส่งรายงาน ข่าวสาร ข้อมูลใดๆแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกี ่ยวข้องกับ
กองทุนรวมโดยตรง หนังสือบอกกล่าวประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน 
ตลอดจนข่าวสาร ข้อมูลที่บริษัทจัดการมีหน้าที่จัดทำ และ/หรือจัดส่งตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนด  

(5) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบสั่งขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันการซ้ือ
และขายหน่วยลงทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอ่ืน ๆ เก่ียวกับกองทุนรวม  

(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และนำเงินเข้าบัญชีสำหรบัการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(7) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ SCB CASH MANAGEMENT ค่าสมุดเช็ค
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี เป็นต้น  

(8) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องในการจัดตัง้และ/หรือจัดการกองทุนที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติ และ/
หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ
ที่เกี ่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมคำขอจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม ค่าไปรษณียากร ค่าอากรแสตมป์ต่าง ๆ ค่าดำเนินงานอื่น ๆ 
เป็นต้น  

(9) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหน้ีใด ๆ ของกองทุนรวมทั้งค่าใช้จ่าย
ในการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื ่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ เช่น ค่าที ่ปรึกษา
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กฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสืบทรัพย์และ/หรือบังคับคดี ค่าใช้จ่ายในด้านนิติ
กรรม ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับทางราชการ เป็นต้น  

(10) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ใน
การดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื ่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื ่อได้รับคำสั่งจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(11) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือ กฎหมายกำหนด  

(12) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอแก้ไขโครงการ
ที่ชำระให้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน 
รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ  

(13) ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม  

(14) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี) ที่ปรึกษาการเงินอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

(15) ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของ
กองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในข้อ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี”  

(16) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade)  

(17) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่เกิดข้ึนในช่วงการชำระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น ค่าตอบแทน
ผู้ชำระบัญชี ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุนรวม เป็นต้น  

(18) ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ซ่ึง
เกิดขึ้นภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีบริษัท
จัดการจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่บันทึก
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งน้ี จำนวนเงินที่ตัดจ่ายจะต้องไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 0.27 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม หัก
ด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินอัตราที่กำหนดถือเป็นค่าใช้จ่าย
ดำเนินงานของบริษัทจัดการ  

(19) ค่านายหน้าซื ้อขายหลักทรัพย์ที ่ซื ้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอ่ืนๆตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซ้ือหรือสั่งขายหลักทรัพย์  

(20) ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และ
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริงรวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทุน
สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น  

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ที่ทางผู้
ให้บริการและ/หรือผู้พัฒนาดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ดังกล่าวเรียกเก็บจากการใช้บริการ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการจัดทำ/พัฒนาดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ตามที่จ่ายจริง  

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามข้อ 15.1 - 15.2 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม  

ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวน
สิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
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15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี 

ช่ือย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. SCBSET-SSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน 

2. SCBSET-SSFX ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงหรือวิธี
อ่ืนตามที่บริษัทจัดการกำหนด  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือ
แต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื ่อนไขการเรียกเก็บหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
รายละเอียดดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับ
กองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 
100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้าน
บาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น และรวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน  

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
โดยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการ
เปลี่ยนแปลง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี)  

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. SCBSET-SSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน 

2. SCBSET-SSFX ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง
หรือวิธีอ่ืนตามที่บริษัทจัดการกำหนด  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทนุหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุม่
หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
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รายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน
ปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางซ้ำซ้อนกับ
กองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 
100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 
ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมอีก เป็นต้น และรวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหน่ึง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมดังกล่าวซ้าซ้อนดว้ย
เช่นกัน  

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
โดยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการ
เปลี่ยนแปลง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี)  

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : มี  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. SCBSET-SSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. SCBSET-SSFX ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยตรงหรือวิธีอ่ืนตามที่บริษัทจัดการกำหนด  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
กลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
รายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)  

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
โดยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการ
เปลี่ยนแปลง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี)  

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : มี  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. SCBSET-SSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. SCBSET-SSFX ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการเอง และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ
ของบริษัทจัดการอื่นในอัตราที่ไม่เท่ากัน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

ทั้งน้ี การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะเรียกเก็บโดยตรงจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนหรือวิธีอ่ืนตามที่บริษัทจัดการกำหนด  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
กลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
รายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)  

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
โดยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการ
เปลี่ยนแปลง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี)  

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี  

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเรียกเก็บในกรณีที่กฎหมาย/เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออมมีการ
เปลี่ยนแปลงให้สามารถโอนหน่วยลงทุนได้  

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี  

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว ในการขอเปลี่ยน
ชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
ในกรณีหายและอ่ืน ๆ ที่เกิดข้ึนจริง ซ่ึงพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน  

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  

ตามที่จ่ายจริง  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

- ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซ้ือหรือสั่งขายหน่วยลงทุน  

(1) กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้อัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน  

(2) กรณีสั่งขายหน่วยลงทุน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้อัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุน  

- ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
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(1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตราไมเ่กิน
ร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคำนวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  

(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะคิดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคำนวณเข้าไปในราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า  

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะคำนวณเข้าไปในราคาขาย หรือราคารับซื้อคืน หรือราคาสับเปลี่ยนเข้า หรือราคา
สับเปลี่ยนออกโดยจะถูกนำส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทุนทั้งจำนวน เพื ่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็น
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ หรืออื่น ๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซ้ือหรือสั่งขายหลักทรัพย์ เป็นต้น  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้
สอดคล้องกับอัตราค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนที่กองทุนเข้าลงทุน และ/หรือวิธีการ
เรียกเก็บค่าใชจ้่ายดงักล่าวในภายหลังได ้โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกลา่งผ่านเวบ็ไซต์
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ  

นอกเหนือจากการดำเนินการตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือ การ
ดำเนินการใด ๆ ซึ ่งพิสูจน์ได้ว ่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู ้ลงทุนหรือผู ้ถ ือหน่วยลงทุน เช่น 
ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล การออกใบหน่วยลงทุน การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะ
การเงิน/รับรองยอดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการค้นหาเอกสารจากศูนย์เอกสารของนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราธรรมเนียมข้างต้นได้โดยไม่ต้อง
ดำเนินการแจ้งผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้สั ่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.3 รวมภาษี 
มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน  

ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวน
สิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :  

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียม ตามข้อ 15.2.1 - 15.2.3 ทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ด ูแล
ผลประโยชน์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการ
คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในแต่ละวันเป็น
ฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือนหรือระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัท
จัดการกำหนด  

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนตามข้อ 15.2.6 (1) – (21) จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชี
บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน
ตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผลเพื่อทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเป็นรายวัน และจะปรับปรุงรายการดังกล่าวทันทีที่
ได้รับหลักฐานอย่างแน่ชัด ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งบริษัท
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จัดการจะเปิดเผยฐานการคำนวณอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบและใน
รายงานรอบประจำปี  

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการ
บัญชี และตามประกาศที่เก่ียวข้องกำหนด  

กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซ้ือคืนจากผู้ซื้อหน่วยลงทนุ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมที่ไปลงทุนในลักษณะที่ซ้ำซ้อนกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุน
รวมอ่ืน  

อนึ่ง หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี ่ยวข้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง
วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  

15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 
และอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงที่ระบุไว้ในโครงการได้ โดยจะ
ดำเนินการดังต่อไปน้ี  

(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการและ
ได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน 3 วัน
ทำการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการหรือ ณ สถานที่ในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น  

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเร่ืองดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามวรรคหน่ึงแล้ว  

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็น
สำคัญ และจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้
มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการและ ณ สถานที่ในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  

(2.1) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน  

(2.2) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทำการดังกล่าวได้ ทั้งน้ี 
ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังน้ี  

(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูง
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดงักลา่วใหผู้้ลงทุนทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนดังกล่าว  

(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราข้ันสูงดังกล่าว 
บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ  

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหน่ึง มิให้นำมาใช้กับกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ  
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(3) การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.5 (1) วรรคสอง หรือ (2.2) บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว  

15.6. หมายเหตุ :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 15 รายการใด
รายการหน่ึงหรือหลายรายการได้ ทั้งน้ี ข้ึนกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  

16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง :  

16.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลคา่ทรัพย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ และ
ราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ  

16.2. เงื่อนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  

1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ  

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซ่ึง
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทำให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั้น จะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วน
ให้กับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้
ทั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

หลังจากนั้น ปรับปรุงรายการที่เกี ่ยวข้องเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน 
รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น) และคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่คำนวณจะต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าศูนย์ การปันส่วน
รายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

โดยสมมติให้; 
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วันที่ 1  

1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 25,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท (ภายหลัง
หลักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมซ้ือขายหลักทรัพย์) แบ่งเป็น  

- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 20,000,000 บาท  

- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ 5,000,000 บาท  

2. ดอกเบ้ียค้างรับในวันแรก 100,000 บาท  

หน่วย:บาท 

  
กองทุนรวม 

หน่วยลงทุน 
ชนิดเพื่อการออม 

หน่วยลงทุน 
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ 

มูลคา่ทรัพย์สินสทุธิที่
จำหน่ายไดห้ลังหัก
ค่าธรรมเนียมการขายและ
ค่าธรรมเนียมซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์(ถ้ามี) 

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

ดอกเบ้ียค้างรับ 100,000.00 80,000.00 20,000.00 

มูลคา่ทรัพย์สินสทุธก่ิอน
หักค่าใช้จา่ยกองทุน 

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

รายการคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมต่อวัน (หาร 365 วัน) 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ  
= 1.07% (+VAT 7%)  (735.81) (588.65) (147.16) 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ = 
0.0321% (+VAT 7%) (22.07) (17.66) (4.41) 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

= 0.06527%  

(+VAT 7%) (44.89) (35.91) (8.98) 

ค่าธรรมเนียมรวมตอ่วัน (802.77) (642.22) (160.55) 

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

จำนวนหน่วยลงทุน 
(หน่วย) 2,500,000.0000 2,000,000.0000 500,000.0000 

มูลคา่หน่วยลงทุน  

(บาทต่อหน่วย) 10.0396 10.0396 10.0396 

วันที่ 2 

1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซ้ือหน่วยลงทุน ชนิดเพือ่การออมพิเศษ จำนวน 30,000,000 บาท 

2. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดเพื่อการออม จำนวน 1,200,000 บาท 

3. มีส่วนเพิ่มของมลูคา่ทรัพย์สินสุทธเิกิดข้ึน 250,000 บาท 
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กองทุนรวม 

หน่วยลงทุน 
ชนิดเพื่อการออม 

หน่วยลงทุน 
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ 

มูลคา่ทรัพย์สินสทุธิของ
กองทุนของวันก่อนหน้า 
(บาท)  

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

รายการทีเ่ก่ียวข้องกับหน่วยลงทุนแตล่ะชนิด 

1.ซ้ือหน่วยลงทุน ชนิด
เพื่อการออมพิเศษ 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 

2.ขายคืนหน่วยลงทุน 
ชนิดเพื่อการออม (1,200,000.00) (1,200,000.00) 0.00 

รวมรายการที่เก่ียวข้องกับ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
(บาท) 

28,800,000.00 (1,200,000.00) 30,000,000.00 

มูลคา่ทรัพย์สินสทุธิ
ภายหลังรายการที่
เก่ียวข้องกับหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด 

  

53,899,197.23 

  

18,879,357.78  35,019,839.45  

ส่วนเพิ่มของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธ ิจำนวน 
250,000 บาท 

250,000 87,567.90 162,432.10 

มูลคา่ทรัพย์สินสทุธก่ิอน
หักค่าใช้จา่ยกองทุน 

54,149,197.23 18,966,925.68 35,182,271.55 

วิธคีิดการปันสว่นมูลคา่ทรัพย์สินสุทธ ิ

ชนิดเพื่อการออม = 54,149,197.23 x (18,879,357.78/53,899,197.23) 

ชนิดเพื่อการออมพิเศษ = 54,149,197.23 x (35,019,839.45/53,899,197.23) 

รายการคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
= 1.07% (+VAT 7%) 

(1,587.39) (556.02) (1,031.37) 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ = 
0.0321% (+VAT 7%) 

(47.62) (16.68) (30.94) 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

= 0.06527%  

(+VAT 7%) 

(96.83) (33.92) (62.91) 

ค่าธรรมเนียมรวมตอ่วัน (1,731.84) (606.62) (1,125.22) 

มูลคา่ทรัพย์สินสทุธิ 
(NAV) 

54,147,465.39 18,966,319.06 35,181,146.33 

จำนวนหน่วยลงทุน 
(หน่วย) 
- หน่วยลงทุนเพิ่มข้ึนจาก
ซ้ือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออมพิเศษ จำนวน 

5,368,610.4213 1,880,473.3256 3,488,137.0957 
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30,000,000 บาท/
10.0396 

= 2,988,166.86 หน่วย 

-หน่วยลงทุนลดลงจาก
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ของเพื่อการออม จำนวน 
1,500,000 บาท/
10.0396 =  

149,408.34 หน่วย 

มูลคา่หน่วยลงทุน  

(บาทต่อหน่วย) 
10.0859 10.0859 10.0859 

วันที่ 3  

1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซ้ือหน่วยลงทุน ชนิดเพือ่การออม จำนวน 3,000,000 บาท 

2. มีรายการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ จำนวน 1,000,000 บาท 

3. มีส่วนเพิ่มของมลูคา่ทรัพย์สินสุทธเิกิดข้ึน 900,000 บาท  

  กองทุนรวม 
หน่วยลงทุน 

ชนิดเพื่อการออม 
หน่วยลงทุน 

ชนิดเพื่อการออมพิเศษ 

มูลคา่ทรัพย์สินสทุธิของ
กองทุนของวันก่อนหน้า 
(บาท)  

54,147,465.39 18,966,319.06 35,181,146.33 

รายการทีเ่ก่ียวข้องกับหน่วยลงทุนแตล่ะชนิด 

1. ซ้ือหน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออม 3,000,000.00 3,000,000.00   

2. จ่ายปันผล (1,000,000.00)   (1,000,000.00) 

รวมรายการทีเ่ก่ียวข้องกับ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด 2,000,000.00 3,000,000.00 (1,000,000.00) 

มูลคา่ทรัพย์สินสทุธิ
ภายหลังรายการที่
เก่ียวข้องกับหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด 

56,147,465.39 21,966,319.06 34,181,146.33 

ส่วนเพิ่มของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธ ิจำนวน 
900,000 บาท 

900,000.00  352,102.93 547,897.07 

มูลคา่ทรัพย์สินสทุธก่ิอน
หักค่าใช้จา่ยกองทุน 57,047,465.39 22,318,421.99 34,729,043.40 

วิธคีิดการปันสว่นมูลคา่ทรัพย์สินสุทธ ิ

ชนิดเพื่อการออม = 57,047,465.39 x (21,966,319.06/56,147,465.39) 

ชนิดเพื่อการออมพิเศษ = 57,047,465.39 x (34,181,146.33/56,147,465.39) 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ = 
1.07% (+VAT 7%) (1,672.35) (654.27) (1,018.08) 
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ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ = 
0.0321% (+VAT 7%) 

(50.17) (19.63) (30.54) 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

= 0.06527%  

(+VAT 7%)  

(102.01) (39.91) (62.10) 

ค่าธรรมเนียมรวมตอ่วัน (1,824.53) (713.81) (1,110.72) 

มูลคา่ทรัพย์สินสทุธิ 
(NAV) 

57,045,640.86 22,317,708.18 34,727,932.68 

จำนวนหน่วยลงทุน 

- หน่วยลงทุนเพิ่มข้ึนจาก
ซ้ือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม จำนวน 
3,000,000 บาท/
10.0859 = 297,444.95 
หน่วย 

5,666,052.4201 2,177,915.3244 3,488,137.0957 

มูลคา่หน่วยลงทุน  
(บาทต่อหน่วย) 

10.0679 10.2472 9.9560 

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปน้ี  

(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ  

(2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน 
ทั้งน้ี ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้มูลคา่
หน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังน้ี  

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป (ถ้ามี)  

(ข) วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป  

ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่ไม่เปิดให้ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังน้ีเพิ่มเติมด้วย  

1. วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่
กรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน  

2. วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดอืน โดยให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวม
กำหนดวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน  

3. วันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมี
นัยสำคัญ โดยให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป  

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด 
โดยประกาศภายในวันทำการถัดไป 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แลว้ทั้งหมดเมื่อสิน้
วันทำการที่คำนวณน้ัน  
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มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ประกาศ
ข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์  

ในกรณีที่ประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทำผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดย
สมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอ่ืนที่สำนักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและ
มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการถัดไปได้  

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทนุ 
หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปน้ี  

(3.1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล  

(3.2) คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 
ข้ึน ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง  

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2)  

(3.4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล แต่ใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์น้ัน
รวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด  

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  

(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  

(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว 

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

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

อนึ่ง หากมีเหตุทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศผ่าน Website ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาประกาศผ่านช่องทางอื่นแทน เช่น NAV Center หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นใดที่
เหมาะสม เป็นต้น  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นแทนการประกาศผ่าน Website ของ
บริษัทจัดการ เช่น NAV Center หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมโดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศที่
สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่าง
จากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกูต้อง 
บริษัทจัดการจะจัดทำและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับแต่
วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสำเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ
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เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย 
ดังต่อไปน้ี  

(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง  

(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

(3) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งน้ี เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง  

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการ
คำนวณราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไข
ราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย  

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางคข้ึ์นไป และคิด
เป็นอัตราตั ้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคำนวณราคาหน่วยลงทุน
ย้อนหลังนับแต่วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้องและดำเนินการ
ดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ข้ึน
ไปและคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

(1) จัดทำรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทำ
การถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนน้ันไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวัน
ทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงาน
ดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปน้ี  

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง  

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

(ค) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

(ง) การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสำเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ดำเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และ
วัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม (1)  

(4) ชดเชยราคาให้แลว้เสร็จและดำเนินการโดยวิธกีารใดๆ เพื่อให้ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ
ในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคาภายใน 5 
วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว  

(5) จัดทำรายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้ง
สำเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที ่จ ัดทำตาม (1) ให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สำนักงานคณะกรรมการ 
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ก.ล.ต. แต่จะส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน  

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี  

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติดังน้ี  

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวน
ซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาด
อยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่น้ันและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามสีาเหตุ
ดังกล่าว  

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหรือ
จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน  

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ
ดังน้ี  

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็น
จำนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนตา่งของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกูต้องหรือจ่ายเงิน
ของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นจำนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวน
หน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่
ขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่น้ันและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคร้ังสุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามสีาเหตุ
ดังกล่าว  

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมี
มูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนแต่ถ้าบุคคลดังกลา่วไม่มีสถานะเปน็ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาใหแ้ล้ว
เสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา  

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

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ (ถ้ามี) ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชย



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม 
 
 

85 

 

ราคาให้แก่ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้  

17. ช่ือผู้เกี่ยวข้อง :  

17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด  

17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  

ไม่ม ี

17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

17.5. ที่ปรึกษา :  

17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :  

ชื่อ :  

17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :  

17.6. ผู้สอบบัญชี :  

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร  

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้  

ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์  

ชื่อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย  

ชื่อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์  

ชื่อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล  

ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอ่ียมวณิชชา  

ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ  

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน  

ชื่อ : นางสาว วันดี เอ่ียมวณิชชา  

ชื่อ : นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์  

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :  

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการให้ความเหน็ชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  
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18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :  

18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่  เดือน  

18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีคร้ังแรก : วันที่  

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี ประมาณ 1 ปีนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการ
จัดการ :  

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีจัดการ ให้กระทำโดยการขอมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือการขอให้สำนักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนตามมาตรา 129/1  

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ
มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื่อคำนวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 
55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการขอมตแิละการนับมตไิป
ยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมติน้ัน  

ในกรณีดังต่อไปน้ี บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุน โดยสำนักงานอาจกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการ
แก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้  

(1) การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเก่ียวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทำให้สิทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง  

(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับ
นโยบายการลงทุน  

(4) การคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ซึ่งได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(5) การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รับไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการ
จัดตั้งและจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  

(6) กรณีอ่ืนใดนอกเหนือจาก (1) (2) (4) และ (5)  

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนทั้งปวง  

ในกรณีดังต่อไปน้ีให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเร่ืองดังกล่าว  

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมซ่ึงมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มข้ึน ในกรณีดังน้ี  

(ก) การลดมูลค่าข้ันต่ำในการซ้ือหน่วยลงทุน  

(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(ค) การเพิ่มจำนวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  
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(ง) การเพิ่มความถี่ของการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุน
ของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ  

(จ) การลดเวลาส่งคำสั่งซ้ือขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว  

(3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอ่ืนของบุคคลให้ถูกต้อง  

(4) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.แล้ว  

(5) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด ให้เป็นไปตามที่ประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด  

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน นอกเหนือจากวรรคสามและวรรคสี่ บริษัท
จัดการจะยื่นคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนผ่าน
ระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน และชำระค่าธรรมเนียมต่อสำนักงานเมื่อสำนักงานได้รับคำขอพร้อม
ทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว  

การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการ ไม่ว่าจะกระทำตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ภายใต้กรอบการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายและเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มี
มติให้แก้ไข หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือให้ถือว่าจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี  

อย่างไรก็ดี ในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุคร้ังใด ไม่ว่าจะโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทนุหรือโดยการ
ส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากผู้ถือหน่วยลงทุนเห็นว่า มติของผู้ถือหน่วยลงทุนในครั้งนั้นไม่
ชอบด้วยกฎหมายหรือบริษัทหลักทรัพย์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 129/2 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา 129/3 ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 คนและมีหน่วย
ลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวยหน่วยลงทุนที่จำหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ
กองทุนรวมนั้น จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติของผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาล
ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้แก้ไข  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้สิทธิขอเพิกถอนมติตามมาตรา 129/4 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปน้ี  

(1) จัดทำและส่งรายงานการใช้สิทธิดังกล่าวต่อสำนักงานโดยไม่ชักช้า  

(2) จัดทำและส่งรายงานเพื่อแสดงความคืบหน้าของการดำเนินการดังกล่าวให้แก่สำนักงานทุกรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้สิทธิขอเพิกถอนมติ หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนัยสำคัญ  

(3) เปิดเผยรายงานตาม (1) และ (2) ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้  

การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน : ห้ามมิให้กองทุนต้นทาง
ลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอมติได้ 
เนื่องจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความ
เห็นชอบจากสำนักงานได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหน่วยของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ 
ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ให้กองทุน
ต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหน่ึงในสามของจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง  

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
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20. ข้อกำหนดอื่น ๆ :  

20.1 บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการ 
ในการนำส่ง เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึง ผู้ลงทุน/ผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอ่ืน (ถ้ามี) เช่น ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วันก่อนวันเริ่มดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซ่ึงการดำเนินการเก่ียวกับเร่ือง
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการนำส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะทำนอง
เดียวกันน้ี ซ่ึงบริษัทจัดการได้คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคญั ทั้งน้ี ใน
การนำส่งจดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแก้ไขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการ
กองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต  

20.2 ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :  

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มี
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียง
ของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่  

20.3 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (soft commission) :  

20.3.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจาก
การใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาท
โดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลน้ันบ่อยคร้ังเกินความจำเป็นเพื่อให้
กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัท
ต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนน้ันด้วย  

20.3.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตามข้อ 20.3.1 บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหก
เดือนด้วย  

20.4 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ใน
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้
ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
จัดการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ 
ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัท
จัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือ 
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จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดใหแ้ก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการไม่ครบถ้วน
เพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือกฎหมายต่าง 
ๆ ทั้งน้ี ตามที่บริษัทจัดการกำหนด  

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ 
ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่าง ๆ  

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมผู้
ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัท
จัดการ  

นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
เปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่หน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายต่าง ๆ หรือบุคคลอ่ืนใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ  

ทั้งนี้ คำว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คำว่า “กฎหมายต่าง ๆ” นั้น ให้มี
ความหมายรวมถึงกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ที่กองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศน้ัน ๆ ด้วย  

20.5 ข้อกำหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน :  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act 
(ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที ่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าว
กำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution 
หรือ FFI) รายงานข้อมูลเก่ียวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึง
รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซ่ึงมีถ่ินที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซ่ึงมีถ่ินที่อยู่ทาง
ภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลาย
ประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซ่ึง
ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง”)  

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของ
บุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบ
ข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธข์องลูกคา้กับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลกูคา้
บางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  

ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะ
ได้รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ  

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึง
อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่น ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วม
ผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู ้รับฝาก
ทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อน
ชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA 
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อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัท
จัดการ ซ่ึงอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่
มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่ก่ียวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวม
สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ 
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซ่ึงรวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังน้ี  

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่ง
ข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ 
จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน
น้ันกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและตา่งประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้อง  

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบ
ความเก่ียวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูล
ตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุง
ข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไวม้ีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA 
หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว  

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี ่ยวข้องเพื ่อเป็นการป้องกันและลด
ผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องขา้งต้น 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการ
กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความ
จำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้ง
น้ีแล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี  

(1) ไม่รับคำสั่งซ้ือ/สับเปลี่ยน/โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว  

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว  

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้อง ทั้งน้ี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย  

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ได้รับประโยชน์เพิ่มข้ึน หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น  

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็น
การกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA 
และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคาร
ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่าย
เป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) 
เท่าน้ัน  
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ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้
สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการ
กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  

20.6 ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศ กฎ เกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและ/หรือการจัดการกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/
หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะ
ดำเนินการตามแนวทางที่ประกาศกำหนด และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

20.7 การสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับ
ดัชนีอ้างอิง ในสภาวะปกติบริษัทจัดการจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของส่วนต่างผลตอบแทนของ
กองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง (tracking error) ไม่เกินร้อยละ 2 
ต่อปี  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่า tracking error ที่ใช้ข้างต้น โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

20.8 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการจะ
อ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์  

20.9 สำหรับกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  

(1) บริษัทจัดการจะทำการบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกรายการตามวันที่ลงทุน และเมื่อมี
การขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนย้ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงิน
ลงทุนแต่ละรายการ ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกำหนด  

วันที่ลงทุน หมายถึง วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ/
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษในแต่ละรายการ และในกรณีที่รับโอน
หน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษอื่น ให้หมายความถึง วันที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนลงทุนเริ่มแรกในกองทุนรวมเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษของรายการที่รับโอนน้ัน  

(2) บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการ
ออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษโดยมีรายการอย่างน้อยตามที่
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่ง
หนังสือรับรองการซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อมีรายการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทนุใน
แต่ละปี  

(3) บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการ
ออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนโอน
หน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษอ่ืน โดยมีรายการอย่างน้อยตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด ซ่ึง
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน
ดังกล่าว พร้อมด้วยเช็คค่าขายคืนหรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือวิธีการอื่นใดในการชำระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษอ่ืน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากผู้ถอื
หน่วยลงทุน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างตอ่เน่ือง และเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐาน 
พร้อมให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้  
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(4) บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อ
การออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษโดยมีรายการอย่างน้อย
ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
จัดส่งหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมชำระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
แจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือจ่ายเป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะ
สั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการ
กองทุน  

นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานในการตรวจสอบการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน และจัดให้มี
ระบบงานในการขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศกำหนด :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการ
เปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ 
ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของ
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่รู ้หรือควรรู้ว่าไม่
สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณา
ขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป  

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และ
คำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับ
หลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกลา่ว หากบริษัทจัดการกองทนุรวมได้ดำเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการ
แล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทนุ
รวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุน
รวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือ
หน่วยลงทุนทั้งปวง 

การที่ผู ้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตาม
ข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม   
 



 
 
 

 

 

 

 

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน 
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1. บริษัทจัดการ :  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด  

ที่อยู่ (ภาษาไทย) : ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย ์ปาร์ค พลาซ่า  

เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  

กรุงเทพฯ 10900  

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

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

18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900  

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

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการดังต่อไปน้ี  

(1) การบริหารกองทุนรวม  

(ก) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซ่ึงเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมตอ่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อประชาชนคร้ัง
แรก  

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

(ค) นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่าง ๆ และซื้อขาย จำหน่าย สั ่งโอน 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุนภายใต้
หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ง) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จำเป็นเพื่อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

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

(ฉ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำ
การถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น หรือวันที่คำนวนราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี  

(ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม  

(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมตามหัวข้อ “การขอมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”  

(ฌ) ดำเนินการฟ้องร้องคดีในนามของบริษัทจัดการเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีที่มีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม  

(2) การรับ และการจ่ายเงินของกองทุนรวม  

(ก) จัดให้มีการรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
และกองทุนรวม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมที่กำหนดไวใ้นข้อ 15 ของหนังสือ
ชี้ชวนส่วนโครงการ "ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน
รวม"  
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(ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15 ของ
หนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม"  

(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เก่ียวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม  

(ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรื ่อง "คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อ่ืนแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กำหนด
ไว้ในข้อ 2  

(ข) แต่งตั ้งผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื ่อนไข และ วิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

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

(ง) จัดให้มีผู ้ชำระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(จ) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลขึ้นทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ที่
ปรึกษากฎหมาย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

(ฉ) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  

(ช) แต่งตั้งทนายความ เพื่อติดตาม ทวงถาม และดำเนินคดี รวมทั้งดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหน้ี หรือ
เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์อ่ืนใดของกองทุนรวม  

(4) การดำเนินการอ่ืน ๆ  

(ก) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์  

(ข) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ ่งทะเบียนผู ้ถ ือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

(ค) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน  

(ง) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการน้ัน  

(จ) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้น
วันทำการน้ัน  

(ฉ) จัดทำรายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด ในกรณีที่มไิด้เกิดจาก
การลงทุน หรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด  

(ช) จัดทำรายงานทุกรอบปีบัญชเีพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี และส่งรายงานดังกล่าว
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 
เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
และการส่งรายงานให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 22.1.1 และ 22.1.2 ก่อนหรือใน
วันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีจัดทำรายงานตาม (ฐ) ตามปีปฏิทิน ให้
ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี ขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่
วันสิ้นปีบัญชี  
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(ซ) จัดทำหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ผู ้ลงทุนควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูล
เก่ียวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีบัญชีและส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วัน
ถัดจากวันสิ้นปีบัญชีนั้น ยกเว้นกองทุนรวมเปิดที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้า ซ่ึงระบุเวลาไว้แน่นอน (Auto Redemption) ไม่ต้องจัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่
ทุกรอบปีบัญชี  

(ฌ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน และมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม ณ วันทำ
การสุดท้ายของเดอืน ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวันทำการที่ 20 ของเดือนถัดไป  

(ญ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วกรณีอื ่นนอกจากที่ กำหนดไว้ในข้อ (ฌ) ให้ 
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมน้ัน  

(ฎ) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน  

(ฏ) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 22 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”  

(ฐ) จัดทำรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว โดย
รายงานดังกล่าวจะแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และการส่งรายงานให้แก่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 22.1.1 และ 22.1.2 ก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำ
หรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีจัดทำและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะ
ยกเว้นไม่จัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับปีบัญชีน้ัน  

(ฑ) จัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตามข้อ (ช) และ (ฐ) ไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ 
และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน 
เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ  

(ฒ) จัดส่งและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ที ่สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือ  ชี้ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(ณ) จัดทำและส่งข้อมูลการจัดการกองทุนรวมให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

(ด) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุนชีแ้จงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ
ต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคา
ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

(ต) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อตามข้อ 22  

(ถ) ดำเนินการติดตามทวงถาม ดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหน้ีหรือปกป้องสิทธิประโยชน์
อ่ืน ๆ ของกองทุนรวม  

(ท) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอ่ืน ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ ทั้งใน
ปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ใน
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กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมแล้ว  

เงือนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :  

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่
จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่  

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

ที่อยู่ : ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19  

1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ  

เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140  

โทรศัพท์ 0-2470-3207  

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์  

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่กำหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั้งน้ี ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในหัวข้อหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”  

(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์  

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่ จะมีแก้ไข
เพิ่มเติมในอนาคต  

(2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ทรัพย์สินของลูกค้ารายอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุนและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกว่า ผู้
ชำระบัญชีจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อย หรือ
จนกว่าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง  

(3) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
และพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตาม
มาตรา 130 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะรายงานให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า  

(4) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่างๆ ที่
กองทุนรวมได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายหรือได้รับฝากไว้ตามข้อ 
(2) ให้เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม  
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หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือส่งมอบเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่าง 
ๆ ดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ว่าไม่เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือปลอม 
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดำเนินการแจ้งเหตุดังกล่าวแก่บริษัทจัดการทันที  

(5) เปลี่ยนแปลง จำหน่ายและโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคำสั่งของบริษัทจดัการ 
เมื่อเห็นว่าการน้ันถูกต้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  

(6) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้น
กระทำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามมาตรา 125 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู ้ด ูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว  

(7) จัดทำรายงานถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทำบัญชีแสดงการรับจ่าย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ฝากไว้  

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

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

(ก) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถ
จำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล  

(ข) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อมีเหตุจำเป็น ทำ
ให้ไม่สามารถ จำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล หรือไม่
สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  

การดำเนินการให้ความเห็นชอบดังกล่าวข้างต้นผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องดำเนินการจัดทำการให้ความ 
เห็นชอบเป็นหนังสือ และส่งให้แก่บริษัทจัดการเพื ่อใช้เป็นหลักฐานโดยทันที และแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันทีทุกครั้งที่ เกิดกรณีตาม (ก) โดยจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าวเป็น
หนังสือ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(10) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยกฎหมายดังกล่าว  

(11) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่ง
จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม  

(12) จัดทำความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดส่งให้บริษัทจัดการเพื่อใช้
ประกอบการจัดทำรายงานกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปี
ปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบปีบัญชี และวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัีญชี
หรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี  
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(13) โอนเงินให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของผู้ชำระบัญชีเพื่อเฉลี่ยจ่ายคืนค่าหน่วยลงทุนให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่คงเหลืออยู่หลังจากที่ผู้ชำระบัญชีชำระบัญชีโครงการจัดการกองทุน
รวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

(14) ในกรณีที ่ผู ้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ่ลงตามเงื ่อนไขการเปลี ่ยนผู ้ดูแลผลประโยชน์ ผู ้ด ูแล
ผลประโยชน์จะต้องทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของกองทุนรวม 
ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของ
กองทุนรวมให้ผู ้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิ ้นสมบูรณ์ และ ผู ้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ดำเนินการต่อได้ทันที  

(15) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนที่ผู้ชำระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงต้องรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจด
ทะเบียนเลิกกองทุนรวม  

(16) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนหน้าที่และความ 
รับผิดชอบของผู ้ด ูแลผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีในปัจจุบัน และที่มีแก้ไขเพิ่มเติม
ในอนาคต  

(17) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องจัดให้มีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ที่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่น เพื่อทำหน้าที่เก็บรักษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม  

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกดิความ
เสียหายแก่กองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กองทุนรวม 
และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสิ้นเชิงภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความผิดของผู้ดูแล  

คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ลว่งรู้มาเป็นความลบัและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะเป็น
การเปิดเผยโดยอำนาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของ ผู้ถือ
หน่วยลงทุน  

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนเพราะความประมาทเลนิเลอ่อย่างร้ายแรง 
หรือการไม่กระทำการตามหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือ
บุคคลอ่ืนใดที่ทำงานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์  

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแล
รักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
เดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบ
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ในกรณีที่ผู ้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่
ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการ
เรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและ
ได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูล
ดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม 
 

7 
 

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอ
มติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้  

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิดกรณี
ใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก่อน  

(1) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน  

(2) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง
อาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน  

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทนุรวม หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว หรือ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผล
เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน  

(4) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่า
ด้วยเรื ่องคุณสมบัติของผู ้ด ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ ่งออกตามความในมาตรา 121 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู ้ด ูแล
ผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการ
ตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอ่ืน 
บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่
วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัท
จัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่
วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไขเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนโดย
พลัน  

(5) ในกรณีที่มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้ดูแลผลประโยชน์  

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้  

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมที่  

(1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ  

เเขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140  

โทรศัพท์ 0-2470-3207  

(2) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศัพท์ 0-2009-9999 

(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย  

273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม  

กรุงเทพมหานคร 10200  

โทรศัพท์ 0-2283-5353  

และ/หรือที่ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือศูนย์
รับฝากต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที่ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ  

3. ผู้สอบบัญชี :  

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร  

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด  

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี  

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ 0-2645-0080  

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้  

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด  

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี  

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ 0-2645-0080  

ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์  

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด  

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี  

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ 0-2645-0080  

ชื่อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย  

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด  

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี  

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพฯ 10310  
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โทรศัพท์ 0-2645-0080  

ชื่อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์  

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด  

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี  

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ 0-2645-0080  

ชื่อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล  

ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด  

100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี  

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ 0-2645-0080  

ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอ่ียมวณิชชา  

ที่อยู่ : เอส พี ออดิท จำกัด  

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์  

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท์ 0-2642-6172-4  

ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ  

ที่อยู่ : เอส พี ออดิท จำกัด  

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์  

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท์ 0-2642-6172-4  

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน  

ที่อยู่ : เอส พี ออดิท จำกัด  

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์  

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท์ 0-2642-6172-4  
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ชื่อ : นางสาว วันดี เอ่ียมวณิชชา  

ที่อยู่ : เอส พี ออดิท จำกัด  

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์  

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท์ 0-2642-6172-4  

ชื่อ : นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์  

ที่อยู่ : เอส พี ออดิท จำกัด  

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์  

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท์ 0-2642-6172-4  

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจำรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไป  

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  

ที่อยู่ : ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 2  

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

เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

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

5. ผู้จัดจำหน่าย :  

ชื่อ :  

ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :  

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  

ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  

กรุงเทพมหานคร 10900  
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โทรศัพท์ 0-2544-3874-76 และสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ  

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลัง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้อง
ปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อน
แล้ว ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะระบุรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้
ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1) แจกจ่าย หรือจัดให้มีสถานที่สำหรับจัดวาง หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ใบคำขอใช้บริการกองทุน 
ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบสั่งขายหน่วยลงทุน คู่มือผู้ลงทุน เอกสารเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของกองทุนรวม 
หรือเอกสารอ่ืนใดของกองทุนรวมตามที่กฎหมายหรือ ก.ล.ต. กำหนด ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ในการส่งเสริม
การขาย  

(2) รับใบคำขอใช้บริการกองทุน ใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งขายหน่วยลงทุน และรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนจาก ผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนและชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม ตลอดจนการจัดทำข้อมูลการสั่งซ้ือ หรือการสั่งขายคืน หรือการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน เพื่อนำส่งให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนจะต้องบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในระบบต่าง ๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด  

(3) คืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม  

(4) ยืนยันการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน  

(5) ชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

(6) ปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการโฆษณากิจการของบริษัท
หลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการขายและให้บริการเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม และการจัดการกองทุนส่วน
บุคคล และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี ่ยวข้องกับการโฆษณา หรือการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

(7) ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุ และสิทธิ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม ตลอดจนดำเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น  
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7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชื่อ :  

ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแล
สภาพคล่อง) :  

ชื่อ :  

ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

9. ท่ีปรึกษา :  

9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :  

ชื่อ :  

ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :  

9.2. ที่ปรึกษากองทุน :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :  

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  

ไม่ม ี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ :  

ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :  

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

13. สิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
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หนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ หัวข้อ "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึน
ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังน้ัน ผู้ถือหน่วย
ลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร  

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :  

เป็นไปตามรายละเอียด หัวข้อ “การจ่ายเงินปันผล” ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ  

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้  

13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :  

ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้  

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไข วิธีการ
จัดการได้ ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะกระทำการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ "การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"  

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการ
ชำระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

13.7. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะบุคคลธรรมดา) ที่ซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องประกาศกำหนดจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยมีสิทธินำค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษไปขอลดหย่อนภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา โดยแสดงหลักฐานการซื้อหน่วยลงทุนที่ออกโดยบริษัทจัดการ ทั้งนี้ สิทธิและหน้าที่
เกี ่ยวกับภาษีของผู ้ลงทุนในกองทุนรวมเพื ่อการออมจะเป็นไปตามกฎกระทรวง และประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร ที่จะมีการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมในภายหลัง ซ่ึงผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดดงักลา่วได้
จากคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม ซึ่งออกโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
หรือเอกสารเผยแพร่ เก่ียวกับ สิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม  

- สิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนเงินลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษ/
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษอ่ืน :  

(1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนการลงทุนในหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษ
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเอง หรือกองทุนรวมเพื่อการออม/เพื่อการออมพเิศษของบริษัทจัดการอ่ืน
ได้ (แต่ในช่วงแรกยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยนระหว่างบริษัทจัดการได้) และสามารถนับระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนต่อเนื่องกันได้ หากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนเงินลงทุนดังกล่าวเสร็จสิ้น ภายใน 5 วัน
ทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการต้นทางได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของกองทุนรวมเพื่อการออม/
เพื่อการออมพิเศษกองทุนหน่ึง/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษชนิดหน่ึงไปยังกองทุนรวม
เพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษอ่ืน/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษอ่ืน ซ่ึงสามารถโอนไป
ยังกองทุนใดกองทุนหนึ่งหรือหลายกองทุน/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษชนิดใดชนิด
หนึ่งหรือหลายชนิดก็ได้ ตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมด้วยผลประโยชน์
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหรือโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษ/หน่วย
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ลงทุนชนิดเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษ บริษัทจัดการจะจัดทำเอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบให้แก่
กองทุนรวมเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษที่รับโอนเก็บ
ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้  

(2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนการลงทุนในหน่วยลงทุน ในกรณีที่กองทุนรวมเพื่อการออม/เพื่อการ
ออมพิเศษกองทุนรวมของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษมีมูลคา่หน่วยลงทุนหรือจำนวนผู้
ถือหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุน ตามข้อ 22 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปน้ี  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงเจตนาโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษ/
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษอื่น ในกรณีที่มีเหตุต้องเลิกกองทุนตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจเลือกกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการ
จะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษอื่นภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หากไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/เพื่อ
การออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษของ
บริษัทจัดการอื่นที่มีนโยบายการลงทุน และค่าธรรมเนียมการจัดการ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งน้ี 
บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดในบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุน  

โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมเดมิไปยังกองทนุรวมเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/
เพื่อการออมพิเศษอ่ืน ภายใน 5 วันทำการเมื่อเกิดเหตุการณ์ ตามข้อ 22 ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เว้น
แต่กฎหมายกำหนดใหเ้ป็นอย่างอ่ืน ทั้งน้ี การสับเปลี่ยนหรือโอนหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการออม/เพือ่
การออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษ บริษัทจัดการจะจัดทำเอกสารหลักฐานการ
โอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/เพื่อการออม
พิเศษที่รับโอนเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/เพื่อ
การออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษอ่ืน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมี
ความประสงค์จะรับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวน
เงินที่รวบรวมได้จากการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมภายหลังจากการชำระ
บัญชีเสร็จสิ้น  

ทั้งน้ี ในกรณีที่มีเหตุต้องเลิกกองทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะถือว่า ผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีความประสงค์ให้บริษัทจัดการดำเนินการ ตามการแสดงเจตนาครั้งแรกของผู้ถือหน่วยลงทุน
เท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีการขอแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัท
จัดการกำหนด  

13.8. อ่ืน ๆ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าใน
ทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่
เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ
หน่วยลงทุนชนิดน้ัน ๆ ด้วย  
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14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

- ใบหน่วยลงทุน 

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 

- อ่ืนๆ 

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย 
เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้  

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคร้ังที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการ
ซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการ
นับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีที่เป็นการสั่งซ้ือในระหว่างช่วงการเสนอขายคร้ังแรก และ/หรือภายใน 7 
วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่ระบุที่อยู่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนหรือโดยวิธีอื่นใดตามที่
บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมตามวิธีการที่ระบุในหนังสือชี้ชวน  

(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง  

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหรือ  ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ดำเนินการจัดสรรหน่วย
ลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะดำเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทำรายการสั่งซื้อหรือขายคืน
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือภายในวันทำการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
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ลงทุนกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที่
ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) ที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเปิดบัญชีหรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้  

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมี
หน้าที่ในการนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการใหเ้ป็นปัจจุบันเสมอ ได้ ณ ที่ทำการของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) หรือ ณ ที่ทำการที่
ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการซ้ือหรือขาย
คืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่มีการปรับรายการให้เป็นปัจจุบันครั้งล่าสุด เป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง  

(6) ผู้สั ่งซื ้อหรือผู ้ถือหน่วยลงทุนที่ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการกำหนด  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนรายอ่ืน สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะ
ปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ 
และไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ  

14.2.3 ใบหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพื่อนำไปใช้เป็นหลักประกันใน
การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทำเมื่อ
บริษัทจัดการเห็นสมควรเท่าน้ัน โดยมีข้ันตอนดังน้ี  

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน  

(2) ยื่นใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทุน  

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้
ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคำขอ สำหรับกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
กรอกจำนวนหน่วยลงทุนในใบคำขอมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสำหรับหน่วย
ลงทุนจำนวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน  

(4) ใบหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด ซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสำคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เคร่ืองจักรประทับ 
หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทำได้ จึงจะถือว่าใบ
หน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย  

(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าว จะต้องนำใบหน่วยลงทุน
มาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนหน่วยลงทุนนั้น เข้าระบบไร้ใบหน่วย
ลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง
ให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากรูปแบบดังกล่าวข้างต้น เช่น เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนทาง
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อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือรูปแบบที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการตามที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติม เป็นต้น และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ 
โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจาก
รายละเอียดโครงการเดิม  

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอ่ืนได้ 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุน
มอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวม ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะปฏิบัติ 
ดังน้ี  

1. ประกาศขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี) หรือวิธีการอ่ืนใดที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้  

2.แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีที่ต่างกันสำหรับหน่วยลงทุนที่
ขายในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนดำเนินการจ่ายเงินปัน
ผลในแต่ละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด  

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ัน  

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

หากมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุน
รวมจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมิใช่
หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการ
กองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหน้ี ดังน้ี  

16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่
ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์
เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหน้ี  

16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหน้ี บริษัทจัดการจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำหน่าย
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสำคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหน้ี
ตกลงรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจาก
เงินสำรอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินน้ัน  

16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินอ่ืนในแต่ละคร้ัง บริษัทจัดการจะ
เฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิน้ัน
ภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยัง
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน 
เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอ่ืน  

16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวม
ได้รับชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 
16.1.3 โดยอนุโลม  

16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.2.1 ก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติพิเศษ  

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย์สินที่กองทนุรวม
จะได้จากการรับชำระหน้ี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจำเป็นในการรับ
ชำระหน้ี  

16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกำหนดราคาทรัพย์สินน้ันเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังน้ี  

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพยส์ิน
ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้  

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจำหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 
และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินดังกล่าว  

ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม  

16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มี
พฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้เป็นผู้มีสิทธิในเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอ่ืนที่ได้จากการรับชำระหน้ีก็ได้  

ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทไม่ต้องนำตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

เงือ่นไขเพิ่มเติม :  

ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับ
ภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้จนครบถ้วนแล้วและปรากฏ
ว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวม
คำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้  
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การชำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่าน้ัน  

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิ
หรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำ
ตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่แล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำนำหน่วย
ลงทุน ในกรณีดังน้ี 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนด
ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ 
และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่
กำหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ดังน้ี 

1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณี
เป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งข้ึนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของ
กองทุน  

18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :  

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มี
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียง
ของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่ 

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดด้ำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไดรั้บมาโดยชอบแล้ว ให้ถือวา่ผู้
ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ 

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือ
ว่ามติน้ันเสียไป 

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 
ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ
ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้
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เป็นไปตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการขอมตผิู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไวใ้นมาตรา 
129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปน้ี
ด้วย 

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผูถื้อ
หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับ
ผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติ
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี  

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :  

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมี
สาระสำคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมน้ัน
มีผลผูกพันคู่สัญญา 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติ
พิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง 

(ก) ข้อกำหนดเก่ียวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

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

(ค) ข้อกำหนดเก่ียวกับการรับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินอ่ืน  

(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 
กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ 

(จ) เร่ืองที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื ่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพันใหม้ีสาระสำคญัสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ่ก้ไขเพิ่มเตมิ
โดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
แล้วแต่กรณี หรือ 

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันน้ันเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร 
และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด 

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว ้ณ ที่
ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุป
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงาน
ประจำปีของกองทุนรวม  
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21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี  

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม 
และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวม
และผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ  

22. การเลิกกองทุนรวม :  

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :  

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังน้ี  

(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แลว้ทั้งหมด โดยคำนวณตามมูลคา่ที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดน้ัน  

(2) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทำการใด  

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี  

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วันใดวันหน่ึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แลว้
ทั้งหมด  

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิด
เป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งน้ี ในกรณีที่เป็นกองทุนรวม
ที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืน
หน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เท่าน้ัน  

ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ 
เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนน้ัน  

ความใน (3) วรรคหน่ึง และวรรคสอง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังน้ี  

(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน  

(ข) กองทนุรวมหน่วยลงทุน  

(ค) กองทุนรวมฟีดเดอร์  

(ง) กองทุนรวมดัชนี  

(จ) กองทุนรวมอีทีเอฟ  

22.1.2 บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณา
แล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (3) (ก) และ (ข) 
และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ ให้นำความในข้อ 22.1.1 (3) 
วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม  

22.1.3. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวน
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ  
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22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเลิกโครงการ หรือดำเนินการอื่นใด ในกรณีที่มูลค่าหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ายได้คร้ังแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการลงทุน โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน  

22.1.5. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวมเพื่อ ผู้ลงทุน
ทั่วไป หากปรากฏว่า  

(1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการที่
ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดย
อาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว  

(2) มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กำหนดในประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน  

22.1.6. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มี
เหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุน
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจ
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการชี้แจง 
หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทำการแก้ไข 
หรือดำเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่าง
แท้จริง  

22.1.7. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสำนักงานมีคำสั่ง
เพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน  

22.1.8 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิ้นสุดลงของ
การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหรือดำเนินการตามข้อ 5.5 “การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน” ได้  

22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

22.2.1 เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื ่อเลิกกองทุนรวม 
ดังต่อไปน้ี  

(1) ยุติการรับคำสั่งซ้ือและคำสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2  

(2) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้ง
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์
ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งน้ี ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันทีเ่กิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 
หรือข้อ 22.1.2  

(3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์
ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ  

(4) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 
วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมเปิดน้ัน  
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กรณีที่กองทุนปรากฏเหตุต้องเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.1 (2) หรือ (3) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมดังต่อไปน้ี และมิให้นำความในข้อ 22.2.1 (1) – (4) มาใช้บังคับ  

(1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 (2) หรือ 
(3)  

(2) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้ง
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์
ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบด้วย ทั้งน้ีภายใน 3 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 
22.1.1 (2) หรือ (3) หรือวิธีอ่ืนใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม โดยมีสาระสำคัญที่ต้อง
แจ้งอย่างน้อย ดังน้ี  

(ก) บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออมพิเศษ (กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
พิเศษ หรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (กองทุนปลายทาง) ที่มีนโยบายการ
ลงทุนหรือความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกับกองทุนต้นทาง หรือที่มีความเสี่ยงต่ำสุด และ/หรือกองทุนอื่นใดที่
สำนักงาน และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะประกาศเพิ่มเติมในอนาคต (หากกองทุนต้นทางเป็นหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมพิเศษจะโอนย้ายได้ระหว่างกองทุนปลายทางที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เท่านั้น) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน  

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/เพื่อการออม
พิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษอีกทอดหน่ึง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัท
จัดการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออม/เพื ่อการออมพิเศษอื่นที ่ผู ้ถือหน่วยลงทุนกำหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วน ดังน้ี  

1. เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม
เพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการกองทุนรวมเดียวกัน  

2. เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมกำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวม
จะคำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม  

ทั้งน้ี การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน”  

(3) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่
ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 (2) หรือ (3) หรือข้อ 22.1.2  

(4) รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตามข้อ (3) ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 
22.1.1 (2) หรือ (3) หรือข้อ 22.1.2  

(5) ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/เพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม/เพื่อการออมพิเศษตามแนวทางที่กำหนดไว้โดยไม่ชักช้า  

ทั้งน้ี เมื่อได้ดำเนินการตามข้างต้นแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมน้ัน  

22.2.2 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิก เพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า หรือ
เพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการ  
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บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปน้ี  

(1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บน
เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบในกรณีที่หน่วยลงทุน
กองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่นอ้ย
กว่า 5 วันทำการ 

(2) ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิก
กองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บน Website ของบริษัทจัดการ: 
www.scbam.com หรือวิธีอ่ืนใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม เป็นต้น  

(3) จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิก
กองทุนรวม  

23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :  

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบ เพื่อทำหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนรวมแล้ว
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

สำหรับค่าใช้จ่าย และเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน
รวม และผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คง
เหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยถืออยู่ตามหลกัฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ 
ณ วันเลิกโครงการ  

เมื ่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู ้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมแล้วหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงคา้งอยู่
ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุน
รวม   

 



 

 

 

 

 

 

“บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ด้วยความระมัดระวังในฐานะ
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมแล้ว และบริษัทจัดการกองทุนรวมขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง 
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อ่ืนสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลท่ีควรแจ้งในสาระสำคัญ” 

 

 

 

 

 

 
                                                                                นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์ 
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                                                              ผู้บริหารกลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน 

  

หนังสือช้ีชวนส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน 
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