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หนังสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมูลส ำคัญที่ผู้ลงทุนควรทรำบ 
กองทุนเปิดไทยพำณชิย์ตรำสำรหนี้ระยะสั้น พลัส 

SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (SCBSFFPLUS) 
 
 
 ▪ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้น พลัส เป็นกองทุนท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 5 ชนิด ได้แก่ชนิด

หน่วยลงทุน A  ชนิดหน่วยลงทุน B  ชนิดหน่วยลงทุน  C ชนิดหน่วยลงทุน I และ ชนิดหน่วยลงทุน P ท้ังน้ี เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนท้ัง 5 ชนิดก่อนการลงทุน  

▪ มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด อาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกค านวณมูลค่าหน่วย
ลงทุนส าหรับแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

▪ การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน มิได้ท าให้ความรับผิดของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดหน่วย
ลงทุน ทรัพย์สินท้ังหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน 

        กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้น พลัส  มีนโยบายลงทุนในเงินฝาก ตราสารหน้ีภาครัฐ ตราสารหน้ีท่ีออกโดยธนาคารท่ี
มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหน้ีภาคสถาบันการเงิน และตราสารหน้ีภาคเอกชน ท้ังในและต่างประเทศ โดยกองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

▪ กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศท่ีกองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่า
ทรัพย์สินท่ีลงทุนในต่างประเทศ 

▪ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน(efficient portfolio management 
(EPM)) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะน้ัน กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาตราสาร/หลักทรัพย์  
อัตราดอกเบี้ย สภาวะอัตราแลกเปลี่ยนและค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการ
ลงทุนได้เพิ่มขึ้นและ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน เช่น ในบางขณะผู้จัดการกองทุนอาจปรับลดสัดส่วนการลงทุนในตราสาร/
หลักทรัพย์ (Asset allocation) และเพิ่มการลงทุนในสัญญาชื้อขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิงกับตราสาร/หลักทรัพย์น้ัน เพื่อเป็นการลด
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนของกองทุน เป็นต้น ดังน้ัน  จึงท าให้กองทุนน้ีมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนโดยท่ัวไป จึงเหมาะ
กับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนท่ัวไป 

▪ เน่ืองจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศท าให้กองทุนมีความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยง
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง มาตรการทางการเงินในภาวะท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติ รวมถึง
ข้อจ ากัดต่างๆ ในประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน ท าให้มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรืออาจจะท าให้กองทุนไม่
สามารถน าเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

▪ ในกรณี ท่ีกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้น พลัส  ไม่สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีค าสั่งไว้ 

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ี
ระยะสั้น พลัส เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงท่ี
อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ 

▪ ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

▪ กองทุนได้มีการเปลี่ยนชื่อ จาก กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหน้ี พลัส เป็น กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ี 
ระยะสั้น พลัส มีผลบังคับใช้ 21 ตุลาคม 2559 
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▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัย
ให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินลงทุนคืน
มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินท่ีได้ลงทุนไป ทั้งน้ี ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน 

▪ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้น พลัส  (“กองทุน”)  การเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลย
พินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/
ปฏิเสธสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคล
ท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา 
บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและ 
ด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา   

▪ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือมีความจ าเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศ ไม่ว่าท่ีเกิดขึ้นแล้วในขณะน้ีหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการท่ีจะปฏิบัติการ
และด าเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตาม พันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศน้ัน ซึ่งรวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิด าเนินการอื่นใดเท่าท่ี
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ 
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รำยละเอียดกองทนุรวม 

ชื่อโครงกำร :   กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้น พลัส                                                    
   SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (SCBSFFPLUS) 

อำยุโครงกำร         :       ไม่ก าหนดอายุโครงการ 

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดต้ัง/จัดกำรกองทุนรวม     :         วันท่ี 28 ตุลาคม 2556 

วันที่จดทะเบียนกองทุน :       วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 

ประเภทและนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุรวม 

ประเภทของกองทุน 

▪  กองทุนรวมประเภทตราสารหน้ี 

นโยบำยกำรลงทุนของกองทุน 

       กองทุนจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหน้ีภาครัฐ ตราสารหน้ีท่ีออกโดยธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหน้ีภาคสถาบัน
การเงิน และตราสารหน้ีภาคเอกชน ท้ังในและต่างประเทศ โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน  

ท้ังน้ี กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศท่ีกองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท   ณ ขณะใดขณะหน่ึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่า
ทรัพย์สินท่ีลงทุนในต่างประเทศ 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) รวมถึงตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ า
กว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) ตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ในกรณีตราสารดังกล่าวข้างต้นเป็นตราสารหน้ีด้อยสิทธิ์  (Subordinated Debt) จะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ     
ตราสาร (Issue Rating) หรือมีผู้ค้ าประกันท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้  (investment grade) 
เท่าน้ัน  

ในส่วนท่ีเหลือจากการลงทุน บริษัทจัดการอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse 
Repo) ได้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามท่ีประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ท้ังน้ี กองทุน
อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กองทุนมีนโยบายท่ีจะจัดการลงทุนเพื่อให้อายุดูเรชั่นเฉลี่ยของตราสารท้ังหมดของกองทุน  (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปี
โดยประมาณ ท้ังน้ี ในบางกรณีอายุดูเรชั่นเฉลี่ยของตราสารท้ังหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหน่ึง อาจเกิน  
1 ปีได้ เช่น ในช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 15 วันท าการก่อนวันครบอายุหรือเลิกโครงการและ/หรือในช่วงท่ีผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนท าการ
ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 5 วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นต้น  

กองทุนอาจเข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 
management (EPM)) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน เช่น ในบางขณะ
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ผู้จัดการกองทุนอาจปรับลดสัดส่วนการลงทุนในตราสาร/หลักทรัพย์ (Asset allocation) และเพิ่มการลงทุนในสัญญาชื้อขาย
ล่วงหน้าท่ีอ้างอิงกับตราสาร/หลักทรัพย์น้ัน เพื่อเป็นการลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนของกองทุน ซึ่งรวมถึงการป้องกันความ
เสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน เช่น การท าสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/
อัตราดอกเบี้ย ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ  

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จำกเงินลงทุน 

▪ ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับก าไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึ้น (ส่วนเกินทุน) หากผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน ณ ราคาท่ีสูงกว่าราคา
ท่ีซื้อหน่วยลงทุน ท้ังน้ี  ส าหรับผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาเงินก า ไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึ้นดังกล่าวจะได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ระดับควำมเสี่ยงของกองทุน 

แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม 

 

    

 
 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำ/ตัวแปรของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำหรือตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง 

(1) กองทุนรวมก าหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าวไว้อย่างไร  
▪ กองทุนลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ( Efficient portfolio 

management: EPM) ได้ หรือตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

(2) ผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสุดจากการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าวต่อเงินทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างไร  
▪ การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาหรือตราสารดังกล่าวเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  ซึ่งหมายความถึง การลด

ความเสี่ยง การลดค่าใช้จ่าย และการเพิ่มรายได้ของกองทุนโดยไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย กองทุนจะ
ไม่ลงทุนเกินมูลค่าเงินลงทุนของกองทุน ( Leverage) ดังน้ัน ผลกระทบต่อเงินทุนของกองทุนจากการลงทุนข้างต้นจึงจะไม่
เกินมูลค่าเงินลงทุนและคล้ายคลึงกับการลงทุนในหลักทรัพย์จริง 

 

 

 

โอกำสขำดทนุเงนิตน้ 
 

ต่ ำ สูง 

1 8 

7 2 
3 4 5 6 

เสี่ยงต่ ำ 

เสี่ยงปำนกลำง 
ค่อนข้ำงต่ ำ 

เสี่ยงปำนกลำง 
ค่อนข้ำงสูง 

เสี่ยงสูง 

เสี่ยงสูงมำก 
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ลักษณะที่ส ำคัญของกองทนุรวม 

Q:      กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีกำรก ำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่ำงไร  

A:        กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนส าหรับผู้ลงทุนท่ัวไป และมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ได้แก่ 

1.  ชนิดหน่วยลงทุน A  (ชื่อย่อ : SCBSFFPLUS-A)  (เปิดให้บริการ)           

2.  ชนิดหน่วยลงทุน B  (ชื่อย่อ : SCBSFFPLUS-B) (เปิดให้บริการ)          

3.  ชนิดหน่วยลงทุน C  (ชื่อย่อ : SCBSFFPLUS-C) (เปิดให้บริการ) 

4.  ชนิดหน่วยลงทุน I  (ชื่อย่อ : SCBSFFPLUS-I) (เปิดให้บริการ) 

5.  ชนิดหน่วยลงทุน P  (ชื่อย่อ : SCBSFFPLUS-P) (เปิดให้บริการ) 

ชนิดหน่วยลงทุน A B C I P 

มูลค่าขั้นต่ าในการสั่งซื้อ
ครั้งแรก (บาท) 

10,000,000.00 5,000.00       5,000.00    1,000.00*** 1.00 

มูลค่าขั้นต่ าในการสั่งซื้อ
ครั้งถัดไป (บาท) 

5,000.00 5,000.00       5,000.00 1,000.00 1.00 

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน (BACK-
END FEE)* 

ไม่เกินร้อยละ 1.07 ไม่เกินร้อยละ 1.07 ไม่เกินร้อยละ 1.07 ไม่เกินร้อยละ 1.07 ไม่เกินร้อยละ 1.07 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
รายปี** 

ไม่เกินร้อยละ 1.07 ไม่เกินร้อยละ 
1.3375 

ไม่เกินร้อยละ 
1.605 

ไม่เกินร้อยละ 1.07 ไม่เกินร้อยละ 1.07 

เฉพาะผู้ลงทุนท่ีมีบัญชี
ซื้อขายหน่วยลงทุนและ/
หรือท ารายการซื้อขาย
หน่วยลงทุนกับธนาคาร
ไท ย พ าณิ ช ย์  จ า กั ด 
(มหาชน) ทุกสาขา 

/ / / - - 

เฉพาะผู้ลงทุนท่ีมีบัญชี
ซื้อขายหน่วยลงทุน และ/
หรือท ารายการซื้อขาย
หน่วยลงทุนกับบริษั ท
จั ด ก า ร  แ ล ะ /ห รื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้ อคื นตาม ท่ีบ ริษั ท
จัดการก าหนด (ท่ีมิ ใช่
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ ) 
และ/หรือตัวแทนในการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ตัวแทนขายอิสระ) 

- - - / - 
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ท่ี แ ต่ ง ตั้ ง โ ด ย บ ริ ษั ท
จัดการ  

เฉพาะผู้ลงทุนประเภท
บุคคล กลุ่มบุคคล นิติ
บุคคล สถาบันท่ีบริษัท
จัดการก าหนดท่ีต้องการ
สะสมผลประโยชน์จาก
การลงทุน (Total return) 
โดยใน เบื้ อ งต้ นบริษั ท
จัดการก าหนดให้บริการ
เฉพาะผู้ ล งทุนกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพและ/หรือ 
ก อ ง ทุ น ส่ ว น บุ ค ค ล 
ภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการเท่าน้ัน 

- - - - / 

หมายเหตุ :    * ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) คิดเป็นร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน  

                        ท้ังนี้ ผู้ลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการมีเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังนี้  

▪ ชนิดหน่วยลงทุน A กรณีมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ ากว่า 10,000,000.00 บาท และมีระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนน้อยกว่า 30 วัน  

▪ ชนิดหน่วยลงทุน B กรณีมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ ากว่า 1,000,000.00 บาท และมีระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนน้อยกว่า 30 วัน 

▪ ชนิดหน่วยลงทุน C  I และ P บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บ โดยจะแจ้งเงื่อนไขการ
เรียกเก็บให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งบริษัทจัดการจะติดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัท
จัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันด าเนินการ 

                     **  ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีต่อปี คิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บจาก
กองทุนรวมที่มีฐานในการค านวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันท่ีค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

      ***  ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะก าหนดมูลค่าขั้นต่ าในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกเป็นยอดรวมมูลค่าสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนได้ในอนาคต ซึ่งยอดรวมดังกล่าวเป็นยอดรวมการสั่งซื้อของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ท่ีมิใช่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  ทุกสาขา) แต่ละราย หรือตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุ น 
(ตัวแทนขายอิสระ) แต่ละรายท่ีแต่งตั้งโดยบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขและวิธีการดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะปิดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และ
ส านักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) อีกท้ังแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
การด าเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 
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กองทุนรวมน้ีจะมีวิธีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแตกต่างจากกองทุนรวมท่ัวไป โดยจะมีการแยกค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนส าหรับแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ ตามวิธีการค านวณมูลค่ าทรัพย์สิน
ดังต่อไปน้ี 

วิธีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท าให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน 

การค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนน้ัน จะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดย
การเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะ
เฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้ท้ังหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

หลังจากน้ัน ปรับปรุงรายการท่ีเกี่ยวข้องเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้ น) 
และค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ท้ังน้ี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีค านวณจะต้องมีมูลค่าไม่ต่ ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแต่
ละชนิดหน่วยลงทุน 
ตัวอย่างการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
โดยสมมติให้;  
ณ วันแรก หรือวันท่ี T  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด 275,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท (แบ่งเป็น 1. ชนิดหน่วยลงทุน A = 100,000,000 
บาท 2. ชนิดหน่วยลงทุน B = 20,000,000 บาท 3. ชนิดหน่วยลงทุน C = 5,000,000 บาท และชนิดหน่วยลงทุน I = 150,000,000 บาท) และ
สมมติมีดอกเบี้ยค้างรับในวันแรก 50,000 บาท  
รวมท้ังมียอดจากการขายหน่วยลงทุนชนิด B = 5,000,000 บาท ยอดรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน C = 500,000 บาท และยอดรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน I = 100,000 บาท ตามล าดับ รวมถึงมีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้นอีก 20,000 บาท  

 กองทุนรวม ชนิดหน่วยลงทุน 
A 

ชนิดหน่วยลงทุน 
B 

ชนิดหน่วยลงทุน 
C 

ชนิดหน่วยลงทุน 
 I 

ชนิดหน่วยลงทุน  
P 

ณ วันที่ T  
มูลค่ำทรัพย์สิน
สุทธิที่จ ำหน่ำยได้
หลังหัก
ค่ำธรรมเนียมกำร
ขำย(ถ้ำมี) (บำท) 

275,000,000.00 100,000,000.00 20,000,000.00 5,000,000.00 150,000,000.00 0.00 

กองทุนมีดอกเบี้ย
ค้างรับในวันแรก 
จ านวน 50,000 บาท 

275,050,000.00 100,018,181.82 20,003,636.36 5,000,909.09 150,027,272.73 0.00 

วิธีคิดการปันสว่นมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 
ชนิดหน่วยลงทุน A =  275,050,000.00 x 100,000,000.00/275,000,000.00 = 100,018,181.82 
ชนิดหน่วยลงทุน B =  275,050,000.00 x   20,000,000.00/275,000,000.00 = 20,003,636.36 
ชนิดหน่วยลงทุน C =  275,050,000.00 x     5,000,000.00/275,000,000.00 = 5,000,909.09 
ชนิดหน่วยลงทุน I  =  275,050,000.00 x 150,000,000.00/275,000,000.00 = 150,027,272.73 
รายการที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด 

ไม่มีรำยกำรท่ีเกี่ยวข้องเฉพำะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
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มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน 

275,050,000.00 100,018,181.82 20,003,636.36 5,000,909.09 150,027,272.73 0.00 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน) 
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) 
โดยประมาณของแต่ละชนดิกองทุน 

0.30% 0.40% 0.50% 0.35% 0.00 

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการแต่ละชนิด  
(+VAT 7%) 

(2,726.79) (879.61) (234.56) (73.30) (1,539.32) 0.00 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+VAT 
7%) 
(คิดอัตราเท่ากันทั้ง  
3 ชนิดกองทุน) 

(806.31) (293.20) (58.64) (14.66) (439.81) 0.00 

ค่าธรรมเนียมรวมต่อ
วัน 

(3,533.10) (1,172.81) (293.20) (87.96) (1,979.13) 0.00 

มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ 
(NAV) (วันที่ T) 

275,046,466.90 100,017,009.01 20,003,343.16 5,000,821.13 150,025,293.60 0.00 

จ านวนหน่วยลงทุน 
(หน่วย) (วันที่ T) 

27,500,000.00 10,000,000.00 2,000,000.00 500,000.00 15,000,000.00 0.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน              
(ต่อหน่วย) (วันที่ T) 

10.0016 10.0017 10.0016 10.0016 10.0016 0.00 

ณ วันที่ต่อมา หรือวันที่ T+1 
มีรายการ เพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน(จากรายการขายหนว่ยลงทุนชนิดหนว่ยลงทุน B จ านวน 5,000,000 บาท 
รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนดิหน่วยลงทุน C จ านวน 500,000 บาท และรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนดิหน่วยลงทุน I จ านวน 100,000 บาท) 
ตามล าดบั รวมถึงมีส่วนเพ่ิมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้นอีก 20,000 บาท 
มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท) 
(วันที่ T) 

275,046,466.90 100,017,009.01 20,003,343.16 5,000,821.13 150,025,293.60 0.00 

รายการที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด 
1. ขายหน่วยลงทุน
ชนิดหน่วยลงทุน B 
(+5,000,000บาท) 
2. รับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดหน่วย
ลงทุน C         
(-500,000 บาท) 
3. รับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนชนิดหน่วย

 
 
 
 

5,000,000.00 
 
 

(500,000.00) 
 
 
 
 

 
 

0.00 

 
 
 
 

5,000,000.00 

 
 
 
 
 
 
 

(500,000.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 
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ลงทุน I         
(-100,000 บาท) 

(100,000.00) (100,000.00) 

รวมรายการที่
เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแตล่ะชนิด 
(บาท) 

4,400,000.00 0.00 5,000,000.00 (500,000.00) (100,000.00) 0.00 

รวมรายการที่
เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแตล่ะชนิด 
(หน่วย) 

439,929.61 0.00 499,920.01 (49,992.00) (9,998.40) 0.00 

รวมจ านวนหน่วย
ลงทุน (หน่วย) 
ภายหลังรายการที่
เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแตล่ะชนิด 

27,939,929.61 10,000,000.00 2,499,920.01 450,008.00 14,990,001.60 0.00 

มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ
ภายหลังรายการที่
เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแตล่ะชนิด 

279,446,466.90 
 

100,017,009.01 
 

25,003,343.16 4,500,821.13 149,925,293.60 0.00 

ส่วนเพ่ิมของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ 
จ านวน 20,000 บาท 

20,000 7,158.22 1,789.49 322.12 10,730.16 0.00 

มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ
ภายหลังรายการที่
เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแตล่ะชนิด 
และสว่นเพ่ิมฯ 

279,466,466.90 100,024,167.23 25,005,132.65 4,501,143.25 149,936,023.76 0.00 

วิธีคิดการปันสว่นมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิ
ชนิดหน่วยลงทุน A  =  279,466,466.90 x 100,017,009.01/279,446,466.90= 100,024,167.23 

ชนิดหน่วยลงทุน B  =  279,466,466.90 x 25,003,343.16/279,446,466.90= 25,005,132.65 

ชนิดหน่วยลงทุน C  =  279,466,466.90 x 4,500,821.13/279,446,466.90= 4,501,143.25 
ชนิดหน่วยลงทุน I   =  279,466,466.90 x 149,925,293.60/279,446,466.90= 149,936,023.76 

มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน 

279,466,466.90 100,024,167.23 25,005,132.65 4,501,143.25 149,936,023.76 0.00 

ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน) 
ค่าธรรมเนียมการ
บริหารจัดการ (ต่อปี) 
โดยประมาณของแต่
ละชนิดกองทุน 
 
 

 0.30% 0.40% 0.50% 0.35% 0.00 
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ค่าธรรมเนียมการ
จัดการแต่ละชนิด (+
VAT 7%) 

(2,777.03) 
 

(879.60) 
 

(293.19) 
 

(65.97) 
 

(1,538.27) 
 

0.00 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+VAT 
7%) (คิดอัตรา
เท่ากันทั้ง 3  ชนิด
กองทุน) 

(819.20) 
 

(293.20) 
 

(73.30) 
 

(13.19) 
 

(439.51) 
 

0.00 

ค่าธรรมเนียมรวมต่อ
วัน 

(3,596.23) 
 

(1,172.80) 
 

(366.49) 
 

(79.16) 
 

(1,977.78) 
 

0.00 

มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ 
(NAV) (วันที่T+1) 

279,462,870.67 100,022,994.43 25,004,766.16 4,501,064.09 149,934,045.98 0.00 

จ านวนหน่วยลงทุน 
(หน่วย) (วันที่ T+1) 27,939,929.6113 10,000,000.0000 2,499,920.0128 450,007.9987 14,990,001.5997 

0.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน              
(ต่อหน่วย) 
(วันที่T+1) 

10.0022 10.0023 10.0022 10.0021 10.0022 0.00 

วันที่ T+2 
1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดหน่วยลงทุน P จ านวน 1,000,000 บาท       
2. มีส่วนเพ่ิมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 250,000 บาท       
มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทุนของวัน
ก่อนหน้า (บาท)  

279,462,870.67 100,022,994.43 25,004,766.16 4,501,064.09 149,934,045.98 0.00 

รายการที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด 
ขายหน่วยลงทุน 
ชนิดหน่วยลงทุน P 
(+1,000,000 บาท) 

1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000 

รวมรายการที่
เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแตล่ะชนิด 
(บาท) 

1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 

มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ
ภายหลังรายการที่
เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแตล่ะชนิด 

280,462,870.67 100,022,994.43 25,004,766.16 4,501,064.09 149,934,045.98 1,000,000.00 

ส่วนเพ่ิมของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ 
จ านวน 250,000 
บาท 
 

250,000.00 89,158.86 22,288.84 4,012.17 133,648.75 891.38 
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มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ
ภายหลังรายการที่
เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแตล่ะชนิด 
และสว่นเพ่ิมฯ 

280,712,870.67 100,112,153.29 25,027,055.00 4,505,076.26 150,067,694.73 1,000,891.38 

วิธีคิดการปันสว่นมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 
ชนิดหน่วยลงทุน A = 280,712,870.67x (100,022,994.43 /280,462,870.67) 
ชนิดหน่วยลงทุน B = 280,712,870.67x  (25,004,766.16 / 280,462,870.67)   
ชนิดหน่วยลงทุน C = 280,712,870.67 x (4,501,064.09 / 280,462,870.67)   
ชนิดหน่วยลงทุน I =  280,712,870.67x  (149,934,045.98 / 280,462,870.67)   
ชนิดหน่วยลงทุน P =  280,712,870.67x (1,000,000 / 280,462,870.67)   

ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน) 
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดกองทุน 

ค่าธรรมเนียมการ
บริหารจัดการ (ต่อปี) 
โดยประมาณของแต่
ละชนิดกองทุน 

 0.30% 0.40% 0.50% 0.35% 0.07% 

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ    แต่ละชนิด 
(+VAT 7%) 

(2,781.73) (880.44) (293.47) (66.03) (1,539.74) (2.05) 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ = 
0.1% (+VAT 7%) 
(คิดอัตราเท่ากันทั้ง 3  
ชนิดกองทุน) 

(822.91) (293.48) (73.37) (13.21) (439.92) (2.93) 

ค่าธรรมเนียมรวมต่อ
วัน 

(3,604.64) (1,173.92) (366.84) (79.24) (1,979.66) (4.98) 

มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ 
(NAV)  

280,709,266.03  100,110,979.37  25,026,688.16  4,504,997.02  150,065,715.07  1,000,886.40  

จ านวนหน่วยลงทุน  
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น
จากการขายหนว่ย
ลงทุน ชนิดหน่วย
ลงทุน P 1,000,000 
บาท/ 10.0023= 
99,977.0052  หน่วย 

28,039,906.6165 10,000,000.0000 2,499,920.0128 450,007.9987 14,990,001.5997 99,977.0052 

มูลค่าหน่วยลงทุน              
(ต่อหน่วย) 
(วันที่T+2) 

10.0110 10.0111 10.0110 10.0109 10.0110 10.0111 
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Q:      กองทุนรวมน้ีมีจ ำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด 
A:       500,000 ล้านบาท  

Q:      กองทุนรวมนี้เหมำะสมที่จะเป็นทำงเลือกส ำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุน ในระยะเวลำเท่ำใด 

A:        เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนท่ีต้องการมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก มีความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ า  

Q:      ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน  

A:       ความผันผวนของราคาตราสารหน้ีอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน ส่งผลให้ราคาของตราสารหน้ีท่ี  
กองทุนถืออยู่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม เช่น เมื่ออัตราผลตอบแทนลดลง พันธบัตรและหรือหุ้นกู้ก็จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น 
กองทุนก็จะได้รับผลตอบแทนในรูปของก าไร (Capital Gain) แต่ถ้าอัตราผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นจะท าให้ราคาพันธบัตรและหรือหุ้นกู้น้ัน
ลดลงกองทุนก็จะเกิดผลขาดทุนขึ้นได้ 

Q:      กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่ำงไร  
A:        กองทุนรวมนี้ไม่มีการประกันเงินลงทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น 

Q:      กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลำบัญชีอย่ำงไร 
A:        วันท่ีสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี : เดือนสิงหาคม 

Q: ท่ำนสำมำรถซือ้กองทุนนี้ควบกับกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Link) ได้หรือไม่ 

A: ผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะชนิดหน่วยลงทุน I) สามารถซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ท่ีบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

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

ประกันชีวิตจะน าเงินค่าเบี้ยประกันส่วนหน่ึงหรือท้ังหมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามท่ีผู้ลงทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวมท่ีบริษัท
ประกันชีวิตก าหนดไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตท่ีจะน าไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็นเท่าใดขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในกรมธรรม์ ท้ังน้ี เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตท่ีน าไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
ตลอดเวลาตามผลประกอบการของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนเลือกไว้ 

ข้อก ำหนดในกำรซือ้ขำยและโอนหนว่ยลงทุน 

Q:      กองทุนรวมนี้มีวิธีกำรขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร 

A: ผู้ลงทุนท่ีสนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ดังนี ้
▪ ชนิดหน่วยลงทุน A : ต้องท าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท ส าหรับการซื้อครั้งแรก และ 5,000 บาท 
ส าหรับการซื้อครั้งถัดไป ค านวณเป็นหน่วยลงทุนได้โดยน าจ านวนเงินท่ีสั่งซื้อหน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน เช่น หาก       
ผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุน 1,000,000 บาท ราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10 บาทต่อหน่วย ผู้ลงทุนจะได้รับจ านวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 
1,000,000 หน่วย (10,000,000 / 10)  

▪ ชนิดหน่วยลงทุน B : ต้องท าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ส าหรับการซื้อครั้งแรก และ 5,000 บาท ส าหรับ
การซื้อครั้งถัดไป ค านวณเป็นหน่วยลงทุนได้โดยน าจ านวนเงินท่ีสั่งซื้อหน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน เช่น หากผู้ลงทุน
สั่งซื้อหน่วยลงทุน  100,000 บาท ราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10 บาทต่อหน่วย ผู้ลงทุนจะได้รับจ านวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 10,000 
หน่วย (100,000 /10) 

▪ ชนิดหน่วยลงทุน C : ต้องท าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ส าหรับการซื้อครั้งแรก และ 5,000 บาท ส าหรับ
การซื้อครั้งถัดไป ค านวณเป็นหน่วยลงทุนได้โดยน าจ านวนเงินท่ีสั่งซื้อหน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน เช่น หากผู้ลงทุน
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สั่งซื้อหน่วยลงทุน 5,000 บาท ราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10 บาทต่อหน่วย ผู้ลงทุนจะได้รับจ านวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 500 หน่วย 
(5,000 /10) 

▪  ชนิดหน่วยลงทุน I : ต้องท าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 1 ,000 บาท ส าหรับการซื้อครั้งแรกและการซื้อครั้งถัดไป 
ค านวณเป็นหน่วยลงทุนได้โดยน าจ านวนเงินท่ีสั่งซื้อหน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน เช่น หากผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุน 
1,000 บาท ราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10 บาทต่อหน่วย ผู้ลงทุนจะได้รับจ านวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 100 หน่วย (1,000 /10) 
▪  ชนิดหน่วยลงทุน P : ต้องท าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 1 บาท ส าหรับการซื้อครั้งแรก และ ไม่น้อยกว่า 1 บาท ส าหรับ
การซื้อครั้งถัดไป 

 ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน* ตั้งแต่เวลาเปิดท าการจนถึงเวลาท่ีบริษัทจัดการก าหนด ท้ังนี้ จะ
เริ่มเปิดรับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ภายใน 1 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการจะติดประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนให้       ผู้ลงทุนทราบต่อไป โดยสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ท่ี  

ชนิดหน่วยลงทุน A  B และ C 
▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  โทร.  0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900, 

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

▪ บริษัทจัดการเปิดให้บริการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com 
ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ - 16.00 น.  

ชนิดหน่วยลงทุน I      
▪ บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัด โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดท าการ – 15.30 น. 
▪ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่น (ท่ีมิใช่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)) และ/หรือตัวแทนในการขายหรือ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ตัวแทนอิสระ) ท่ีแต่งตั้งโดยบริษัทจัดการ 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนฯอื่นเพิ่มเติมในภายหลัง             
(ท้ังน้ี *วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันท าการตามปกติของบริษัทจัดการ และประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือตามท่ีบริษัทจัดการ
ประกาศก าหนดเพิ่มเติม) 

 ผู้ลงทุนสามารถช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

         กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก 

  กรณีผู้ลงทุนท ารายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และสาขาของธนาคาร 
 ช าระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม  

"ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด” 
 กรณีผู้ลงทุนท ารายการผ่านบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอื่นท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

 น าเช็คหรือเงินสดเข้า “บัญชีจองซื้อกองทุนบลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด” โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปน้ี 

 ธนำคำร เลขที่บัญชี 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 049-3-14025-7 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 745-1-03996-7 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 777-0-05798-9 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 129-3-16153-3 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 001-1-53664-6 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 00011300000058 

http://www.scbeasy.com/


 

                                                                                                             14        กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนี้ระยะสั้น พลัส: SCBSFFPLUS 

ธนาคารธนชาติ จ ากัด (มหาชน) 014-3-00524-4 
ธนาคาร ยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 739-3-63022-5 

ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 080-0-35104-9 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 039-6-03711-9 
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 0001-114-005054-9 

ธนาคารออมสิน 000-0-43239-3 
 

กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก 

 กรณีผู้ลงทุนท ารายการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และช่องทางที่ธนาคารก าหนด  
 ช าระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวันท่ีเดียวกับวันท่ีสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม  

“ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด” 

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

 ธนำคำร เลขที่บัญชี 

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

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

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

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

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 001-1-53394-0 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 00011300000058 
ธนาคารธนชาต ิจ ากัด (มหาชน) 014-3-00522-8 

ธนาคาร ยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 739-3-63018-7 

ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 080-0-35101-4 

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

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

ธนาคารออมสิน 000-0-43238-5 

         วิธีกำรรับซื้อคืน 

 บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (สับเปลี่ยนออก) ทุกวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน* บริษัท
จัดการจะช าระเงินคืนให้ผู้ลงทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็ค
ขีดคร่อมสั่งจ่ายช่ือผู้ลงทุน ตามที่ผู้ลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินหรือหน่วยโดยมีมูลค่าขั้นต่ าในการขายคืนครั้งละ 5,000 บาท ส าหรับชนิด
หน่วยลงทุน A B C P และ 1,000 บาท* ส าหรับชนิดหน่วยลงทุน I และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
จากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “เข้าก่อน ออกก่อน (first in first out basis)” ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ท้ังนี้ ผู้ลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนได้ท่ี  : 
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ชนิดหน่วยลงทุน A  B และ C 
▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  โทร.  0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900, 

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

▪ บริษัทจัดการเปิดให้บริการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com 
ตั้งแต่เวลาเริ่มให้บริการ - 16.00 น.  

ชนิดหน่วยลงทุน I      
▪ บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัด โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดท าการ – 15.30 น. 
▪ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่น (ท่ีมิใช่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ) และ/หรือตัวแทนในการขายหรือ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ตัวแทนขายอิสระ) ท่ีแต่งตั้งโดยบริษัทจัดการ 

อน่ึง บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง  

(ท้ังน้ี *วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันท าการตามปกติของบริษัทจัดการ  และประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือตามท่ีบริษัทจัดการ
ประกาศก าหนดเพิ่มเติม) 

Q:      กรณีใดที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน 

A:      บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการท าธุรกรรมของผู้ถือ
หน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่จ าต้องแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  

(ก)  ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบค าขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตน
ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอส าหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามท่ี
บริษัทจัดการก าหนด  

(ข)  บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อ
กฎหมายต่างๆ  

(ค)  บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือ
ความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ  

(ง)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ ไม่
เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต 

(ฉ)   เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้น พลัส (“กองทุน”)  การเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใด
ก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน 
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึง
กองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  
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Q:  กองทุนรวมนี้มีข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่รับ ซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตำมค ำสั่งที่รับไว้แล้ว และกำรหยุดรับค ำสั่งซื้อหรือขำยคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่ำงไร 

A: กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีท่ีก าหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี  

(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุดังต่อไปน้ี โดยความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว  

(ก)  มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ  

(ข)  มีเหตุท่ีท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  

(2) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการยังไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องน้ันต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ี
ถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  

(3) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยัง
ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องน้ันต่าง
จากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ี
ถูกต้อง 

ท้ังน้ี การเลื่อนก าหนดช าระเงินค่าขายคืนข้างต้น บริษัทจัดการจะด าเนินการตามท่ีระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ท่ี
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

กำรไม่ขำยหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมสั่ง 

บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับค า
สั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีท่ีก าหนดไว้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ  

(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปน้ี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค) มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  

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

(3) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไป น้ีเกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยส าคัญ  

(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ ท้ังน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมได้ลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม  
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(ข) มีเหตุการณ์ท่ีท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุท่ีท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปน้ี  

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ันๆมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าดังต่อไปน้ี  

1. การกระท าท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่า
จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  

3. การกระท าท่ีเป็นการปฏิบัติตามค าสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระส าคัญ 

ท้ังน้ี การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่งข้างต้น บริษัทจัดการจะด าเนินการตามท่ีระบุในรายละเอียด
โครงการและหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

กำรหยุดรับค ำสั่งซื้อหรือขำยคืนหน่วยลงทุน 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับค าสั่งซื้อหรือ ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้
เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ท้ังน้ี  ไม่เกิน 20 วันท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้  

Q: วิธีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร 
A: ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน I สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื่นได้ แต่ในช่วงแรกบริษัทจัดการยังไม่อนุญาต  

ให้ชนิดหน่วยลงทุนA B และC สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนน้ีออก ไปยังกองทุนอื่น ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ รวมถึงทุกชนิด
หน่วยลงทุนยังไม่สามารถสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนน้ี ท้ังน้ี หากบริษัทจัดการอนุญาตให้ด าเนินการดังกล่าว
ได้จะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และเว็บไซต์ของบริษัทจัดการให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเริ่ม
ให้บริการ 

    ในกรณีท่ีบริษัทจัดการอนุญาตให้สับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้ ในเบื้องต้น บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิ  ให้การสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการสับเปลี่ยนชนิดหน่วยลงทุนเพื่อปรับระดับชนิดหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น กล่าวคือ การปรับระดับชนิดหน่วยลงทุนท่ีมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีท่ี
สูงกว่าไปยังค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีท่ีต่ ากว่า โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้ 
- ชนิดหน่วยลงทุน A :  ไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนอื่นได้  
- ชนิดหน่วยลงทุน B :  สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุน A เท่าน้ัน โดยมีขั้นต่ าในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ใน แต่ละครั้งตามมูลค่าขั้นต่ าของการสั่งซื้อครั้งแรกของชนิดหน่วยลงทุน A (ไม่ต่ ากว่า 10,000,000 บาท) 
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- ชนิดหน่วยลงทุน C :  สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุน A และ B ได้โดยมีขั้นต่ าในการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนในแต่ละครั้งตามมูลค่าขั้นต่ าของการสั่งซื้อครั้งแรกของชนิดหน่วยลงทุน A และ B (ไม่ต่ ากว่า 10,000,000 บาท และ 
1,000,000 บาท ตามล าดับ)  

- ชนิดหน่วยลงทุน I :  ไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนอื่นได้  
-       ชนิดหน่วยลงทุน P :  ไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนอื่นได้  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นได้ในภายหลังโดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขโครงการ เช่น สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยไม่จ ากัดชนิดหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยน สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไปยังกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนท่ัวไปทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วัน โดยจะปิดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่ ส านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน เว็บไซด์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซด์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) อีกท้ังแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 

Q:  กองทุนรวมนี้ก ำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกัดกำรโอนไว้อย่ำงไร 

A:  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปน้ี   
  (ก)  การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน 
  (ข)  การโอนหน่วยลงทุนตามค าสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย(ซึ่งไม่รวมถึงกรณีท่ีผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่

ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกันและปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือท้ังหมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น) 
  (ค)  การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ   

ท้ังน้ี ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองท่ีส านักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผู้รับโอนยังไม่ได้
เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าขอใช้บริการกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนพร้อมค าขอโอนหน่วยลงทุน และช าระค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนท่ีระบุไว้ใน
รายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)   
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน พร้อมหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันท่ีนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค าขอโอนหน่วยลงทุน   

  ท้ังนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว 
  อน่ึง เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้น พลัส (“กองทุน”)  การรับลงทะเบียนการ

โอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลท่ีบริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่รับลงทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่ งปกติมีถิ่นท่ี
อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา 

Q:  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรับซื้อคืน หน่วยลงทุน 
ได้จำกช่องทำงใด 

A: บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน Website ของ
บริษัทจัดการ: www.scbam.com ทุกวันท าการ 
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สิทธขิองผู้ถือหนว่ยลงทุน 

Q:   กองทุนรวมนี้มีกำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม ่อย่ำงไร 

A:  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีการท ารายการ
ซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการท ารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน  
โดยในกรณีท่ีเป็นการสั่งซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่ง
หนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ส่วนในกรณีการท า
รายการภายหลังช่วงเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบยืนยันการท ารายการดังกล่าว  ใบก ากับภาษีส าหรับ
ค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือใบเสร็จรับเงิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 7 วัน
ท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน 
ท้ังนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

Q:  ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อำจถูกจ ำกัดสิทธิในเรื่องใด ภำยใต้เงื่อนไข 

A:    สิทธิในการไม่ได้รับจัดสรรหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลท่ีซื้อหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ 

 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :   
 ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด บริษัท

จัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันน้ันในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

Q:   ช่องทำงและวิธีกำรที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียง
ของบริษัทจัดกำรกองทุนรวมเพิ่มเติม 

A:   ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะท าการติดประกาศ ณ ท่ี      
ท าการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

Q:   กองทุนรวมน้ีมีช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบำยกำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร   
      ตลอดจนวิธีเข้ำสู่กระบวนกำรดังกล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร 

A:   ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถน าส่งข้อร้องเรียนมาได้ท่ี 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ฝ่ายท่ีปรึกษาการลงทุน โทร.0-2777-7777 กด 0 กด 6  
       ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000 หรือ 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) โทร. 0-2296-4763-90 
 กำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการท่ัวไป และการ  
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติน้ันก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดย
ไม่ชักช้า โดยในกรณีท่ีเกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้น าข้อพิพาทเข้าสู่การ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 
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บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนนิกำรของกองทุนรวม 

Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ? 

A:        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์   
ท่ีได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และ 
กองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการจ านวนท้ังหมด 191 กองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม เท่ากับ 897,241,302,919.33 บาท (ข้อมูล ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2560) 

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

   รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 
1. นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์ ประธานกรรมการ 
3.  นายอารักษ์ สุธีวงศ์ กรรมการ 
4. นายชลิตติ เน่ืองจ านงค์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
5. ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ กรรมการบริษัท 

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

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

6. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส 
7. นายพูนศักดิ์ โล่สุนทร 
8. นางสาวมยุรา ถิ่นธนสาร 
9. นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร 



 

                                                                                                             21        กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนี้ระยะสั้น พลัส: SCBSFFPLUS 

10. นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์ 
11. นางสาวอรวี อุดมพาณิชย์ 
12. นายศุภกร ตุลยธัญ 
13. นายสิร พศินพงศ์ 

 14. นายจิตติคุณ กุลจิตติเวช 
15. นางสาวศศิพิมพ์ สดแสงจันทร์ 

Q:  รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน ประวัติกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม 

A:        รายช่ือและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทุน แสดงได้ดังนี้ 

กลุ่มจัดกำรลงทุนตรำสำรหน้ี  

ล ำดับ ช่ือ-สกุล หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ วุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ท ำงำน 

1 นายยุทธพล  วิทยพาณิชกร บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารหนี ้

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจบญัชี
และการเงิน มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยนานาชาติมหิดล 

- คุณวุฒิพิเศษ  CISA Level I, 
     Single License 

-   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดการ
ลงทุนตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน
ตราสารหนีแ้ละบริหารเงิน  
บลจ.ไทยพาณิชย์  

- รองผู้อ านวยการ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์
และกลยุทธ์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ 

- ผู้ชว่ยผู้จัดการ กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ (กบข.) 

-  ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง บลจ.
ไทยพาณิชย์ 

2 นางสาวนันทรัตน์  ยอดยิ่ง บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารหนี ้

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา
การเงิน สถาบันพัฒนบัณฑิต
บริหารศาสตร ์

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- คุณวุฒิพิเศษ  Fund Manager 
License, Derivative License 

- ผู้อ านวยการ  ฝ่ายการลงทุนตราสาร
หนี้ระยะยาว บลจ.ไทยพาณิชย์  

- ผู้อ านวยการ ฝา่ยกลยุทธ์การลงทุน  
บลจ.ไทยพาณิชย์  

- ผู้อ านวยการ ฝา่ยการลงทุนกองทุน
ส่วนบคุคล บลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

- Head of Fund Manager ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

- Senior Fund Manager บลจ. ธนชาติ   
  -   Senior Marketing  บงล .ศรีมิตร  จ ากัด 

3 นางสาวธวุดารา สุรเมฆ บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารหนี ้

- ปริญญาโท  MBA Finance 
Middle Tennessee State 
University 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

- คุณวุฒิพิเศษ  Fund Manager 
License 

 

- ผู้อ านวยการ  ฝ่ายการลงทุนตราสาร
หนี้ระยะยาว บลจ.ไทยพาณิชย ์

-   ผู้อ านวยการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน 
บลจ.ไทยพาณิชย์  

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ บลจ.ไทยพาณิชย์   

- ผู้จัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ฝ่าย
ผลิตภัณฑ์การลงทุน ธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

- เจ้าหน้าที่การลงทุน Capital Market 
Department ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) 

- Management Trainee ธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ วุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ท ำงำน 

4 นางสาวนภาพรรณ  ลาภวรกิจชัย บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารหนี ้

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
สถาบันพัฒนบัณฑิตบริหาร
ศาสตร ์

- ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- คุณวุฒิพิเศษ  CFA Level I, 
Derivative License 

- ผู้อ านวยการ ฝา่ยการลงทุนตราสาร
หนี้ระยะยาว บลจ.ไทยพาณิชย์   

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายบริหารกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) 

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายบริหารกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ บริษัท ไทยประกัน
ชีวิต จ ากัด   

- นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บงล.ซิทก้า 
จ ากัด (มหาชน) 

5 นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารหนี ้

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขา
การเงิน มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์  

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- คุณวุฒิพิเศษ  CFA Level I, 
Single License 

- รองผู้อ านวยการ  ฝ่ายการลงทุน   
ตราสารหนี้ระยะสั้น บลจ. 
ไทยพาณิชย์   

- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ 
และบริหารการเงิน บลจ.ไทยพาณิชย ์

- เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ 
และบริหารการเงิน บลจ.ไทยพาณิชย ์

6 นางสาววรารัตน์ จันทร์ชื่น บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารหนี ้

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- คุณวุฒิพิเศษ  CFA Level I, 
CISA Level I, Derivative 
License 

- ผู้อ านวยการ ฝา่ยลงทุนตราสารหนี้ 
ระยะสั้น บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้อ านวยการ ฝา่ยสนบัสนุนการลงทุน 
และบริหารการเงิน บลจ.ไทยพาณิชย ์

-  อ านวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ และ
บริหารการเงิน บลจ.ไทยพาณิชย ์

-  ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายลงทุน 
ตราสารหนี้ และบริหารการเงิน  
บลจ.ไทยพาณิชย ์

-   ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุน 
ตราสารหนี้ และบริหารการเงิน  
บลจ.ไทยพาณิชย ์

-   เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายควบคุมดแูล 
การปฏิบัติงาน บลจ.ไทยพาณิชย ์

-   Credit Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) 

7 นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร 
 

บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ 
และแสวงหาโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทน จากการ
ลงทุนในตราสารหนี ้

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

-   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

-   คุณวุฒิพิเศษ CFA Level III 
 

- ผู้อ านวยการ ฝา่ยการลงทุนตราสาร
หนี้ระยะยาว บลจ.ไทยพาณิชย ์

- ผู้อ านวยการ สว่นลงทุน บมจ.ไทย
พาณิชย์ประกันชีวิต 

- นักวิเคราะห์ Investment Baking 
    บริษัท Access Capotal (Thailand) 

Q: รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 

A:        ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เบอร์โทรศัพท์ 

1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  

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

2 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) 0-2305-9000 
3 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 0-2659-7777 
4 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 0-2359-0000 

5 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 0-2648-3600 
6 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด 0-2648-1111 
7 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 0-2638-5000 

8 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2659-8000 
9 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 0-2695-5000 

10 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จ ากัด (มหาชน) 0-2672-1000 

11 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 0-2657-7000 
12 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด 0-2697-3875 
13 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 0-2618-1000 

14 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2663-9999 
15 บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ ากัด 0-2223-1333 
16 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 0-2658-9000 

17 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) 0-2684-8888 
18 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด 0-2572-5999 
19 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2862-9999 

20 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 0-2352-5100 
21 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2627-3100 
22 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 0-2949-1000 

23 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด  0-2660-6677 
24 บริษัทหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จ ากัด 0-2101-8550 
25 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จ ากัด 0-2238-3987 

26 บริษัหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จ ากัด 0-2801-9100,0-2343-9500 
27 บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2658-6300 
28 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 0-2658-5800 

29 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จ ากัด 0-2861-5508 
30 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จ ากัด 0-2880-6000 
31 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จ ากัด 0-2266-6698 

32 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 0-2217-8000 
33 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2658-8888 
34 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 0-2205-7000 

35 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน) 0-2207-0038 
36 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2635-1700 

 บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนรายอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง 
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 นำยทะเบียนหน่วยลงทุน 

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

 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) โทร. 0-2296-4763-90 

“นอกจากหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนด้วย” 

ช่องทำงที่ผู้ลงทนุสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่มเติม 

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
  ท่ีอยู่    ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7 – 8  

  เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 
  เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
  โทรศัพท์ 0-2777-7777 กด 0 กด 6 

 Website www.scbam.com 

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 

  Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6 

•       ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ 
ท้ังนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงช่องทางการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังได้ 

ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรลงทนุของกองทุนรวม และแนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยง 
  
กองทุนเปิดไทยพำณิชย์ตรำสำรหนี้ระยะสั้น พลัส   มีนโยบายลงทุนในเงินฝาก ตราสารหน้ีภาครัฐ ตราสารหน้ีท่ีออกโดยธนาคารท่ีมี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหน้ีภาคสถาบันการเงิน  และตราสารหน้ีภาคเอกชน ท้ังในและต่างประเทศ  โดยกองทุนจะลงทุนใน
ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ  50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  และกองทุนจะเข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ท้ังจ านวน การลงทุนในกองทุนรวม
ดังกล่าว จึงมีความเสี่ยงดังต่อไปน้ี 

 ควำมเสี่ยงในกรณีที่มีกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือตรำสำรหน้ีของกองทุนรวม 

 (1)  ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย (Interest rate risk) 

ความผันผวนของราคาตราสารหน้ีอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน ส่งผลให้ราคาของตราสารหน้ีท่ีกองทุน
ถืออยู่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม เช่น เมื่ออัตราผลตอบแทนลดลง พันธบัตรและหรือหุ้นกู้ก็จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น  กองทุนก็จะได้รับ
ผลตอบแทนในรูปของก าไร (Capital Gain) แต่ถ้าอัตราผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นจะท าให้ราคาพันธบัตรและหรือหุ้นกู้น้ันลดลงกองทุนก็จะเกิดผล
ขาดทุนขึ้นได้ 

กองทุนเปิดไทยพำณิชย์ตรำสำรหน้ีระยะสั้น พลัส : อาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้นหรือตราสารหน้ีท่ีให้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 
ในขณะท่ีอัตราดอกเบี้ยในตลาดเพิ่มสูงขึ้น และในทางกลับกันเมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินลดลง จะลงทุนในตราสารหน้ีระยะยาว เพื่อ
รับก าไรส่วนเกินทุนจากราคาตราสารหน้ีท่ีเพิ่มขึ้น เพื่อลดความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน 

 

 

http://www.scbam.com/
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(2)  ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรผิดนัดช ำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk / Default Risk) 

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการผิดนัดช าระหน้ีเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร และหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญา
ในการท าธุรกรรม (Counter Party) เน่ืองมาจากผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญาในการท าธุรกรรม มีผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงินท่ีด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องท่ีจะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบก าหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับช าระ
ดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาท่ีก าหนดไว้ 

กองทุนเปิดไทยพำณิชย์ตรำสำรหนี้ระยะสั้น พลัส : จะท าการศึกษา และวิเคราะห์บริษัทผู้ออกตราสาร เกี่ยวกับ ปัจจัยพื้นฐานทาง
การเงิน และความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีท่ีผู้ออกมีฐานะการเงินท่ีมั่นคง เช่น  
ตราสารหน้ีท่ีมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ออก หรือรับรอง รับอาวัล ค้ าประกันท้ังเงินต้นและดอกเบี้ย หรือตราสารหน้ีท่ีได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. หรือตราสารหน้ีของบริษัทท่ีผ่าน 
การคัดเลือกจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่สามารถในการช าระหน้ีเงินต้นและผลตอบแทนของบริษัท  
ผู้ออกตราสารหน้ี 

ในกรณีท่ีเป็นการฝากเงินกับสถาบันการเงินใดๆ ท าให้กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการด าเนินงานของสถาบันการเงิน (counter 
party risk) เกี่ยวกับความสามารถในการช าระเงินต้นและดอกเบี้ยของสถาบันการเงินท่ีกองทุนไปลงทุนในเงินฝากเพื่อรักษาสภาพคล่องของ
กองทุนรวม และเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการจัดสรรเงินลงทุนได้อย่างเหมาะสมตรงตามสภาวะของตลาดหลักทรัพย์ท่ีอาจเปลี่ยนแปลง 

กองทุนเปิดไทยพำณิชย์ตรำสำรหนี้ระยะสั้น พลัส : จะพิจารณาสถาบันการเงินต่างๆ ตามวิธีการและขั้นตอนท่ีโปร่งใส และมีการก าหนด
วงเงินลงทุน ในแต่ละสถาบันอย่างชัดเจน ท าให้ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ต่ า 

(3)  ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity risk / Marketability risk)  

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารหน้ีได้ตามจ านวนและราคาท่ีตั้งไว้ ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม หาก     
ผู้ลงทุนต้องการจะซื้อหรือขายตราสารหน้ี ผู้ลงทุนต้องยอมเพิ่มหรือลดราคาเพื่อดึงดูดผู้ลงทุนรายอื่นให้มีการตกลงซื้อขายเกิดขึ้น ส่ งผลให้
ผลตอบแทนมีระดับต่ ากว่าท่ีคาดไว้ แต่ส าหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการถือตราสารหน้ีไปจนถึงวันครบก าหนดไถ่คืน จะไม่มีความเสี่ยงประเภทน้ี 

กองทุนเปิดไทยพำณิชย์ตรำสำรหนี้ระยะสั้น พลัส : กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีปริมาณการซื้อขายสูง ซึ่งจะช่วยลด 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

(4) ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk)  

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากผลการด าเนินงานของผู้ออกตราสารท่ีกองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการท า
ก าไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวะการแข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริหาร เป็นต้น ท าให้ผู้ลงทุนในตราสารต้องสูญเสียเงินลงทุนได้ 

กองทุนเปิดไทยพำณิชย์ตรำสำรหนี้ระยะสั้น พลัส : บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตราสารท่ีมี
คุณภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ 

 (5) ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร ( Market Risk ) : 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ
ประเทศ ซึ่งเป็นความเสี่ยงท่ีบริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถจะควบคุมได้  

กองทุนเปิดไทยพำณิชย์ตรำสำรหนี้ระยะสั้น พลัส : บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมท้ังติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ี
อาจมีผลกระทบต่อราคา ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
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(6)  ควำมเสี่ยงจำกกำรไถ่ถอนคืนตรำสำรท่ีลงทุนก่อนครบก ำหนด (Call Risk)   

ในกรณีท่ีตราสารดังกล่าวมีเงื่อนไขให้มีการเรียกไถ่ถอนคืนได้ก่อนก าหนด Call option ไว้ล่วงหน้า ผู้ออกตราสารหน้ีมีสิทธิท่ีจะ
จ่ายช าระหน้ีได้ก่อนก าหนด ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงหรือการท่ีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออตราสารหน้ีเพิ่มขึ้น 
หรือผู้ออกตราสารหน้ีสามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นท่ีมีต้นทุนต่ ากว่ามาจ่ายคืน (Refinancing) ท าให้กองทุนถูกบังคับให้ไถ่ถอน และเสียโอกาสใน
การได้รับอัตราผลตอบแทนในระดับเดิม โดยต้องน าเงินท่ีได้รับคืนน้ันไปลงทุนใหม่ในตราสารอื่นทดแทนซึ่งอาจมีอัตราผลตอบแทนต่ ากว่าอัตรา
เดิมที่เคยได้รับ 

กองทุนเปิดไทยพำณิชย์ตรำสำรหนี้ระยะสั้น พลัส : ในการพิจารณาลงทุนตราสารหน้ีของกองทุน กองทุนจะพิจารณาคุณภาพของตัว
ตราสารหน้ี ตลอดจนความเหมาะสมของเงื่อนไขการช าระเงินคืนของตราสารหน้ีน้ัน ๆ พร้อมท้ังก าหนดและเจรจาเพื่อให้ได้อัตราผล  
ตอบแทนท่ีดีขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงดังกล่าวด้วย 

 ควำมเสี่ยงในกรณีที่มีกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือตรำสำรหนี้ในต่ำงประเทศของกองทุนรวม 

(1)  ควำมเสี่ยงของตลำด (Market Risk) 
แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย และปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ อาจจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาตรา

สาร ท้ังนี้ สภาวะการลงทุนอาจได้รับผลกระทบในเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ และสังคมของแต่ละประเทศ
ท่ีไปลงทุน (Country/Political & Economic Risk) 

(2)  ควำมเสี่ยงของธุรกิจ (Credit / business risk)  

มูลค่ายุติธรรมของตราสาร (Fair Value) จะขึ้นกับปัจจัยพื้นฐาน ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร 
ซึ่งในกรณีท่ีบริษัทประสบกับภาวะขาดทุนจะส่งผลให้มูลค่ายุติธรรมของตราสารลดต่ าลง หรือจะมีความเสี่ยงในการช าระคืนเงินต้นและ/หรือ
ดอกเบี้ยอันเกิดจากผู้ออกหรือผู้ค้ าประกันตราสารปฏิเสธการช าระเงินหรือไม่สามารถช าระเงินได้ภายในเวลาท่ีก าหนด  

(3)  ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk)  

มูลค่าของตราสารท่ีลงทุนขึ้นอยู่กับสภาพและขนาดของตลาดตราสารของแต่ละประเทศท่ีไปลงทุน ซึ่งอาจจะท าให้กองทุนไม่
สามารถขายตราสารได้ในช่วงเวลาหรือราคาท่ีต้องการ 

(4)  ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)  

มูลค่าหน่วยลงทุนและผลตอบแทนของกองทุนท่ีอยู่ในรูปเงินบาทอาจมีความผันผวนอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทกับค่าเงินสกุลของตราสารท่ีกองทุนไปลงทุน เช่น หากกองทุนลงทุนในตราสารท่ีออกในสกุลเงิน A หากค่าเงิน
บาทแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงิน A มูลค่าตราสารท่ีออกในสกุลเงิน A เมื่อเทียบเป็นเงินบาทจะลดลง ในทางตรงกันข้ามหากค่าเงินบาทอ่อน
ตัวลงเมื่อเทียบกับค่าเงินสกุล A มูลค่าตราสารที่ออกในสกุล A เทียบเป็นเงินบาทจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เป็นต้น 

กองทุนเปิดไทยพำณิชย์ตรำสำรหนี้ระยะสั้น พลัส : จะท าการศึกษา และวิเคราะห์บริษัทผู้ออกตราสาร เกี่ยวกับ ปัจจัยพื้นฐานทาง
การเงิน และความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีกองทุนจะลงทุน ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีจะไปลงทุน เช่น อัตราดอกเบี้ย ค่าเงิน นโยบายการเงิน/คลังของภาครัฐ  ภาวะตลาดตราสารหน้ี ภาวะเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ท้ังนี้ กองทุนจะมีการก าหนดนโยบายการลงทุน ตลอดจนก าหนดสัดส่วนการลงทุน
หลักทรัพย์หรือตราสารในแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม ตามวิธีการและขั้นตอนท่ี
โปร่งใส โดยด าเนินการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้กองทุนมีระดับความ
เสี่ยง และผลตอบแทนท่ีเหมาะสม กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศท่ีกองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของมูลค่าทรัพย์สินท่ีลงทุนในต่างประเทศ 
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(5) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (Country and political risk) 

           ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  การเงิน  ตลอดจนภาวะตลาดเงิน  ตลาด
ทุนของประเทศต่าง ๆ  ท่ีกองทุนลงทุน 

กองทุนเปิดไทยพำณิชย์ตรำสำรหนี้ระยะสั้น พลัส : กองทุนอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อก าหนด 
กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ อาทิเช่น นโยบายทางการเงินเรื่องข้ อจ ากัดของการเคลื่อนย้ายเงินตรา
ต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี หลักเกณฑ์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนรวมท่ีอาจแตกต่างจากหลักเกณฑ์และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนรวมของประเทศไทย  เป็นต้น  ท้ังนี้  ในการพิจารณาลงทุนบริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน  ตลาดทุน  ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ของประเทศท่ีกองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด  เพื่อประเมิน
ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศ  น้ัน ๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนของ  Country risk ลงได้บ้าง 

(6) ควำมเสี่ยงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) 

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่
ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้ครบถ้วนตามท่ีคาดไว้ ส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ผลตอบแทน
การลงทุนของกองทุน 

กองทุนเปิดไทยพำณิชย์ตรำสำรหน้ีระยะสั้น พลัส : บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการน า
เงินลงทุนกลับประเทศของนักลงทุนต่างชาติของประเทศท่ีกองทุนเข้าลงทุนอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ 

 

ลักษณะและควำมเสี่ยงของตรำสำรอนุพนัธ์ ประเภทสัญญำซื้อขำยลว่งหน้ำ และแนวทำงกำรบริหำร 

ตรำสำรอนุพันธ ์ (Derivatives) หมำยถึง เครื่องมือทำงกำรเงินที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 มูลค่าจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร ท่ีระบุไว้ในสัญญา เช่น อัตราดอกเบี้ย ราคาหลักทรัพย์ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดัชนีราคา หรือดัชนีอัตราผลตอบแทนพันธบัตร อันดับความน่าเชื่อถือหรือดัชนีความน่าเชื่อถือ หรือตั ว
แปรอื่นท่ีคล้ายคลึงกัน 

 ผู้ลงทุนไม่จ าเป็นต้องจ่ายเงินลงทุนสุทธิเมื่อเริ่มแรก หรือต้องจ่ายด้วยจ านวนเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัญญาประเภทอื่น ซึ่งมีการ
ตอบสนองในลักษณะเดียวกันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด 

 การรับหรือจ่ายช าระจะกระท าในอนาคต 

โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ถือเป็นตราสารอนุพันธ์ประเภทหน่ึง  โดยกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management : EPM) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และ/หรือ
เพื่อลดค่าใช้จ่าย และ/หรือเพื่อหวังผลตอบแทนหรือรายได้ของกองทุน (Enhance yield) โดยกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้น พลัส 
อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีมีตัวแปรอ้างอิง ท่ีกองทุนตราสารหน้ีสามารถลงทุนได้เท่าน้ัน เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา 

กำรท ำธุรกรรมในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ยังคงมีควำมเสี่ยงดังต่อไปนี้ 

(1)  ควำมเสี่ยงตลำด (Market Risk)  

ได้แก่ การท่ีกองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงไม่ได้ท้ังหมด และเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ีดีขึ้น หากตลาดฯไม่เคลื่อนไหวไปใน
ทิศทางท่ีคาดการณ์ไว้ เช่น ในกรณีท่ีมีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรื อ 
ปัจจัยอื่น ๆ เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง อาจส่งผลกระทบให้ตลาดเกิดความผันผวน และส่งผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าของ  
สินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีกองทุนได้ท าธุรกรรมไว้ ซึ่งอาจท าให้ระดับความเสี่ยงท่ีคาดการณ์ไว้จากการเข้าท าธุรกรรมสัญญาซื้อ
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ขายล่วงหน้าเกิดความคลาดเคลื่อนหรือเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามได้ จึงมีส่วนเปิดความเสี่ยงเหลืออยู่ (Risk Exposure) หรืออาจกล่าว 
โดยสรุปได้ว่าการเข้าท าธุรกรรมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) อาจไม่สามารถ
หักล้างภาระความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจากการถือครองหลักทรัพย์ได้โดยสมบูรณ์ และหากเป็นการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อหวัง
ผลตอบแทน (Enhance yield) อาจท าให้กองทุนเกิดผลขาดทุนจากการเข้าธุรกรรมดังกล่าวได้ 

กองทุนเปิดไทยพำณิชย์ตรำสำรหนี้ระยะสั้น พลัส : จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ไม่เกินมูลค่า
ความเสี่ยงท้ังหมดท่ีกองทุนมีอยู่หรือไมเกินมูลค่าหลักทรัพยพื้นฐานท่ีกองทุนถืออยู่ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด  และจากการท่ีผู้จัดการกองทุนสามารถทราบสถานะและมูลค่าการลงทุนการลงทุนในสัญญาซื้อข ายล่วงหน้าทุกวันท าการ 
ดังน้ัน ผู้จัดการกองทุนจะดูแลการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวอย่างใกล้ชิด  โดยมีขั้นตอนการลงทุนให้เหมาะสมในแต่ละ
สถานการณ์ 

(2)  ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำ (Counter Party Credit Risk)  

เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดในกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเฉพาะสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าซึ่งระบุความต้องการเฉพาะเจาะจงระหว่างคู่ค้า 2 ฝ่าย เมื่อภาวะตลาดมีความผันผวนรวดเร็ว และรุนแรง อาจส่งผลให้ภาระความ
เสี่ยงจากการเข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนไม่สามารถปฏิบัติตามภาระท่ีได้ตกลงไว้ใน
สัญญา 

กองทุนเปิดไทยพำณิชย์ตรำสำรหนี้ระยะสั้น พลัส : จะเลือกลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับคู่สัญญาได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ Investment Grade และกองทุนจะมีการลงนามใน สัญญา ISDA ซึ่งเป็นสัญญา
มาตรฐานมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดข้อปฏิบัติพื้นฐานส าหรับการท าธุรกรรมอนุพันธ์โดยท่ัวไป เพื่อให้เป็นข้อผูกมัดท่ีจะครอบคลุมถึง
เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาอันจะกระทบกระเทือนถึงสิทธิและหน้าท่ีของคู่สัญญา โดยให้คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายได้รับความ
เป็นธรรมที่เท่าเทียมกัน ซึ่งมีผลฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย จึงท าให้ความเสี่ยงดังกล่าวลดลง 

(3)  ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk)  

 ได้แก่ ความเสี่ยงเมื่อต้องการปิดสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยการท าการซื้อขายในทางตรงข้ามกับเมื่อแรกเข้าท าสัญญาฯ แต่ไม่
สามารถท าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดได้ในช่วงเวลาและราคาท่ีต้องการ อันเนื่องจากสภาพและขนาดของตลาด เช่น ปริมาณ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าค่อนข้างจ ากัด ตลอดจนไม่มีวิธีการก าหนดราคาของสัญญาอย่างชัดเจน และขาดข้อมูลอื่น ๆ ท่ีจ าเป็ นต่อการซื้อขาย
สัญญาดังกล่าว 

กองทุนเปิดไทยพำณิชย์ตรำสำรหนี้ระยะสั้น พลัส : ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถท าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดได้  
ในช่วงเวลาและราคาท่ีต้องการ อันเน่ืองจากสภาพและขนาดของตลาด เช่น ปริมาณสัญญาค่อนข้างจ ากัด  กองทุนอาจพิจารณาท าธุรกรรม
ดังกล่าวผ่านตลาด OTC แทน ภายใต้การพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมท่ีเหมาะสม (Premium) อน่ึงกองทุนอาจเลือกท าการปิดสถานะสัญญา
ฯ กับคู่ค้ารายเดิมที่ท าการซื้อขายด้วยเมื่อแรกเข้าท าสัญญาฯ ซึ่งน่าจะพร้อมบริการสภาพคล่องให้กองทุนได้ดีกว่า 

(4)  ควำมเสี่ยงด้ำนกฎหมำย (Legal Risks)  

 การท าธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละสัญญาฯ อาจมีการตีความในการปฏิบัติตามสัญญาแตกต่างกันระหว่างบริษัทจัดการกับ
คู่สัญญา อันจะท าให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามท่ีผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ไว้ ตลอดจนอาจมีกฎเกณฑ์ของประกาศกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องท่ีออกมา
ใหม่ท าให้คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามได้ 

กองทุนเปิดไทยพำณิชย์ตรำสำรหนี้ระยะสั้น พลัส  : ในกรณีอาจมีการตีความในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแตกต่างกัน
ระหว่างบริษัทจัดการกับคู่สัญญา ท าให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ ตลอดจนอาจมีกฎเกณฑ์ของประกาศกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องท่ี
ออกมาใหม่ท าให้คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามได้ กองทุนมีแนวปฏิบัติและขั้นตอนในการเข้าท าสัญญาฯ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อตกลงต่างๆ ใน
สัญญาฯ สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย ท้ังน้ี บริษัทจัดการมีนิติกรประจ าซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบข้อสัญญาและธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการ
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ลงทุนร่วมกับบริษัทท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก โดยจะมีการพิจารณาและตรวจสอบสัญญาฯ หรือข้อตกลงการลงทุน เพื่อทบทวนความเข้าใจ
ในสาระส าคัญ รวมถึงวิธีปฏิบัติของธุรกรรมนั้นระหว่างคู่สัญญาเพื่อความเข้าใจท่ีตรงกัน 

(5)  ควำมเสี่ยงในกำรประเมินค่ำ (Estimation/perceived risks)  

 กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารท่ีอ้างอิงตามสัญญาไม่ถูกต้องครบถ้วน เน่ืองจากการมีข้อมูลไม่
เพียงพอ และการใช้วิธีการประเมินค่าท่ีแตกต่างกันของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น คู่สัญญา ผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นต้น 

(6)  ควำมเสี่ยงจำกกำรปฏิบัติงำน (Operational Risks)  

ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นเน่ืองจากความผิดพลาดหรือความไม่เพียงพอของกระบวนการท างาน พนักงานบริษัทจัดการ ระบบงาน หรือระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการทุจริตของพนักงาน อันอาจส่งผลกระทบต่อการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่ถูกต้อง 

กองทุนเปิดไทยพำณิชย์ตรำสำรหนี้ระยะสั้น พลัส : เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารท่ีอ้างอิงตามสัญญา 
ไม่ถูกต้อง หรือความผิดพลาดจากกระบวนการท างาน  ระบบงาน หรือพนักงาน รวมท้ังการทุจริตของพนักงาน ก่อนการลงทุนกองทุน  
บลจ.จะด าเนินการเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วน และหารือกระบวนการท างาน และจัดเตรียมระบบงานรองรับ ตลอดจนพิจารณาวิธีการประเมิน
มูลค่ากับ คู่สัญญา และผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้องให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีก าหนด  ท้ังนี้ บลจ.มีการก าหนด
ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าชัดเจนเพื่อเลี่ยงการทุจริตและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 
ลักษณะและควำมเสี่ยงของตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง และแนวทำงกำรบริหำร 

เน่ืองจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงเป็นตราสารหน้ีท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงตัวแปรอื่น ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยท่ัวไป  คือ  

(1)  ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำหรือมูลค่ำของตัวแปรอ้ำงอิง อันเน่ืองจากปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อตัวแปรอ้างอิงเปลี่ยนไป 
เช่น ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน (ค่าเงิน) ปริมาณเงินไหลเข้าหรือออก (Fund Flow) ปัจจัยทางสังคม 
และปัจจัยด้านการเมือง เป็นต้น ดังน้ันกองทุนอาจมีความเสี่ยงในการไม่ได้รับผลตอบแทนเลย หรือเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ีดีขึ้น 
หากตัวแปรอ้างอิงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้   

กองทุนเปิดไทยพำณิชย์ตรำสำรหนี้ระยะสั้น พลัส : ก่อนพิจารณาลงทุน กองทุนจะคาดการณ์ หรือท าการศึกษาและวิเคราะห์ตัวแปรอ้างอิง 
ของตราสารดังกล่าวอย่างรอบคอบ  เพื่อให้กองทุนมีความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับผลตอบแทนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้โดยมีระดับความเสี่ยง และ 
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

(2)  ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำ (Credit Risk)  

 ในกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันเนื่องจากภาระความเสี่ยงจากการเข้าท าสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าแผงของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา 

กองทุนเปิดไทยพำณิชย์ตรำสำรหนี้ระยะสั้น พลัส  : ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structure note) ซึ่งคู่สัญญาได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ Investment Grade จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการ
ยอมรับจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3)  ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk)  

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ถือเป็นตราสารที่มีลักษณะการซื้อขายเปลี่ยนมือมีจ านวนครั้งและปริมาณน้อย หรืออาจก าหนดให้ไม่สามารถ
เปลี่ยนมือได้ ดังน้ันกองทุนอาจได้รับความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง กล่าวคือ กองทุนอาจขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงท่ีลงทุนอยู่น้ัน 
ไม่ได้ในชว่งเวลาและราคาตามที่ตอ้งการ   
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กองทุนเปิดไทยพำณิชย์ตรำสำรหนี้ระยะสั้น พลัส  : แม้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ส่วนใหญ่จะไม่สามารถโอน
เปลี่ยนมือได้หรือมีสภาพคล่องน้อย กองทุนจะท าการวิเคราะห์ตราสารท่ีจะลงทุน  ซึ่งเป็นตราสารท่ีออกโดยสถาบันการเงินท่ีมีความมั่นคงสูง 
และลงทุนในตราสารประเภทน้ีท่ีมีอายุไม่เกินกว่าอายุโครงการ หรือกองทุนอาจมีการควบคุมสัดส่วนการลงทุนในตราสารลักษณะนี้ 

(4)  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุนต่อ (Reinvestment Risk)  
 ความเสี่ยงเมื่อกองทุนต้องการน าผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ยรับในรูปกระแสเงินสดท่ีได้รับจากตราสาร ฯ ท่ีลงทุนในแต่ละงวดของกองทุน 
ไปลงทุนต่อ แล้วไม่สามารถได้รับอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนท่ีเท่าเดิม ในสถานการณ์ท่ีอัตราผลตอบแทนของตลาดตราสารหน้ี มีแนวโน้ม
ลดลง  เน่ืองจากกระแสเงินสดท่ีได้รับจากดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ จะถูกน าไปลงทุนใหม่อีกครั้งในตราสารอื่นในราคาตลาดขณะน้ันซึ่งอาจมีอัตรา
ดอกเบี้ยต่ าลง 

กองทุนเปิดไทยพำณิชย์ตรำสำรหนี้ระยะสั้น พลัส : จะท าการวิเคราะห์สรรหาตราสารฯเพื่อน ากระแสเงินสดที่ได้รับจากดอกเบี้ยในแต่ละ
งวดไปลงทุนต่อเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทน  โดยค านึงถึงเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน   ให้เหมาะสมในแต่ละ
สถานการณ์ 

(5)  ควำมเสี่ยงจำกกำรไถ่ถอนคืนตรำสำรท่ีลงทุนก่อนครบก ำหนด (Call Risk)   

 ในกรณีท่ีตราสารดังกล่าวมีเงื่อนไขให้มีการเรียกไถ่ถอนคืนได้ก่อนก าหนด Call option ไว้ล่วงหน้า ผู้ออกตราสารหน้ีมีสิทธิที่จะจ่ายช าระ
หน้ีได้ก่อนก าหนด  ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงหรือการท่ีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออตราสารหน้ีเพิ่มขึ้น หรื อผู้ออก
ตราสารหน้ีสามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นท่ีมีต้นทุนต่ ากว่ามาจ่ายคืน (Refinancing) ท าให้กองทุนถูกบังคับให้ไถ่ถอน และเสียโอกาสในการได้รับ
อัตราผลตอบแทนในระดับเดิม โดยต้องน าเงินท่ีได้รับคืนน้ันไปลงทุนใหม่ในตราสารอื่นทดแทนซึ่งอาจมีอัตราผลตอบแทนต่ ากว่าอัตราเดิม  
ท่ีเคยได้รับ 

กองทุนเปิดไทยพำณิชย์ตรำสำรหนี้ระยะสั้น พลัส : ในการพิจารณาลงทุนตราสารหน้ีของกองทุน กองทุนจะพิจารณาคุณภาพของตัว
ตราสารหน้ี ตลอดจนความเหมาะสมของเงื่อนไขการช าระเงินคืนของตราสารหน้ีน้ัน ๆ พร้อมท้ังก าหนดและเจรจาเพื่อให้ได้อัตราผล  
ตอบแทนท่ีดีขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงดังกล่าวด้วย 
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ตำรำงสรุปอัตรำสว่นกำรลงทนุของกองทนุรวม 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment gradeแต่ต่ ากว่า 
2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ท้ังนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาล
เป็นประกัน  

ไม่เกิน 20% 

หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit 
rating แ บ บ  national scale ซึ่ ง เป็ น ไป ต า ม เก ณ ฑ์ ท่ี
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
5.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตาม 
filing 

5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวันช าระหน้ี < 397 วัน นับแต่
วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ  

5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังน้ี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย  

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  

ไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 20% หรือ 

(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5% 
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5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 ม ีcredit rating อยู่ในระดับ investment grade 

5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวันช าระหน้ี > 397 วัน นับแต่
วันท่ีลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated 
market 

6 ทรัพย์สินดังน้ี  

6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้  

6.1.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN หรือ ศุกูกท่ีผู้ออก
จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารน้ันในต่างประเทศ 
หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ 
ธพ.ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศ
ไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 

6.1.3 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ 

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 

6.1.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวันช าระหน้ี < 397 วัน นับแต่
วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1 หรอื 6.1.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังน้ี 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะท านองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 

6.1.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวันช าระหน้ี > 397 วัน นับแต่
วันท่ีลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade 

6.2.1 reverse repo 

6.2.2 OTC derivatives 

รวมกันไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใด 
จะสูงกว่า 

(1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศ
หรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลือกใช้credit rating แบบ national scale ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด) 
หรือ 

(2) น้ าหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน benchmark + 5% 

7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 
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หมายเหตุ :ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange  

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว  

ไม่เกินอัตราใดอัตราหน่ึงดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 25% หรือ 

(2) น้ าหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน benchmark + 10% 

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange  
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

1.2 ธพ. 

1.3 บง. 

1.4 บค. 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 

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

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชีเว้นแต่เป็น MF ท่ีมี
อายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 

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

 

 

 

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

ทรัพย์สินดังน้ี 

2.1 B/E P/N หรือ SN ท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่MF ได้
ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ี
กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตรา
สารได้ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน  

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนน้ี  

(ข้อน้ีไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 
hold ท่ีลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ท่ีมีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของ MF หรือ

รวมกันไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

 มีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน) 

 

 

3 reverse repo  ไม่เกิน 25% 

4 securities lending  ไม่เกิน 25% 

5 
ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อท่ีตัวตราสารและ ผู้ออกตราสารท่ีต่ า
กว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)  

ไม่เกิน 20% 

 

6 

 

 

 

 

 

 

ตราสารดังน้ี (total SIP)  

6.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณ
ตาม ผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)  

6.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แต่ไม่รวมถึงตรา
สารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ท่ีมี
ลักษณะครบถ้วน ดังน้ี  

6.2.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ของส่วนท่ี 1 : 
อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา 
(single entity limit) 

6.2.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ ากว่า investment grade 
หรือไม่มี credit rating 

รวมกันไม่เกิน 15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 

  

  

  

derivatives ดังน้ี 

7.1 การเข้าท าธุรกรรม derivatives 
ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความ
เสี่ยง (hedging) 

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 
 

7.2 การเข้าท าธุรกรรม derivatives 
ท่ีมิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-
hedging limit) 

global exposure limit 
7.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน1 

จ ากัด net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV  

7.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน2 
จ ากัด net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด 
(value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี ้ 
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV 

(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark 
หมายเหตุ : “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ี
มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือ การลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าท่ีมีความซับซ้อน (exotic derivatives) 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

8 
 
 
 
 

ทรัพย์สิน ดังนี้ 
8.1 ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน 
8.2 ตราสาร Basel III 

8.2 derivatives หรือ SN ท่ีมี underlying เป็นตราสารตาม ตามข้อ 
8.1 – 8.2 

ทุกประเภทรวมกัน 

ไม่เกิน 20% 

  

9 

 

หน่วย CIS ท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย (โดยหน่วย CIS ดังกล่าว
จะมีนโยบายสอดคล้องกับกองทุนรวม และไม่ท าให้ความเสี่ยงของ
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ) 

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

** หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ product limit  
1,2 รายละเอียดของการค านวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานประกาศก าหนด  

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุกูกของ     
ผู้ออกรายใดรายหน่ึง  
(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทย หรือตราสารหน้ีภาครัฐ
ต่างประเทศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial 
liability)1 ของผูอ้อกตราสารรายน้ัน ตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
การเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวม
มูลค่าหน้ีสินดังกล่าวของเจ้าหน้ีท่ีมีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก 
เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน เป็นต้น 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามท่ี
เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 
ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารตามข้อน้ีของผู้ออกรายน้ันเป็นรายครั้ง เว้นแต่
ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ 

2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อน้ีโดยเป็นตรา
สารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ ากว่า 
investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บลจ.ลงทุน
เพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบลจ.รายเดียวกันรวมกัน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออกตราได้มีการยื่น
แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม้ใช้กับกรณีเป็นตราสารท่ีออกโดย
บุคคล ดังนี้ 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย 

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็น

สมาชิก 

11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะท านองเดียวกับ

บุคคลตาม1.-9.) 

2 

 

 

 

 

 

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง 

 

 

 

 

 

- ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย CIS ท้ังหมดของ MF 
หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยน้ัน  
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในกรณี ดังน้ี 

2.1 การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีจัดต้ังขึ้นใหม่ที่มี
ขนาดเล็ก และมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้างโดย
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1 หน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ีผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดท างบการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชีน้ัน โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี 
หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United 
States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น  
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบก าหนดการจัดท างบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร  

“ท้ังน้ี การค านวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม”  
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ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมและผู้ถือหนว่ยลงทุน 

ของรอบปบีัญชีตัง้แต่วนัที่ 1 กันยำยน 2559 ถึงวันที่  31 สงิหำคม 2560 
 

รำยกำรท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวม  
(ร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ) 

อัตรำตำมโครงกำร* เรียกเก็บจริง* 
(31 สิงหำคม 2558) 

เรียกเก็บจริง* 
(31 สิงหำคม 2559) 

เรียกเก็บจริง* 
(31 สิงหำคม 2560) 

1. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมท้ังหมด
ท่ีประมำณกำรได ้

- ชนิดหน่วยลงทุน A 

 

ไม่เกิน 3.21 0.30 0.39 0.40 

- ชนิดหน่วยลงทุน B ไม่เกิน 3.21 0.45 0.47 0.48 
- ชนิดหน่วยลงทุน C ไม่เกิน 3.21 0.44 0.51 0.52 
- ชนิดหน่วยลงทุน I ไม่เกิน 3.21 0.30 0.39 0.40 

1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management 
fee) 

- ชนิดหน่วยลงทุน A 

 

ไม่เกิน 1.07 
 

0.28 

 

0.37 

 

0.38 

- ชนิดหน่วยลงทุน B ไม่เกิน 1.3375 0.43 0.45 0.46 
- ชนิดหน่วยลงทุน C ไม่เกิน 1.605 0.42 0.49 0.50 
- ชนิดหน่วยลงทุน I ไม่เกิน 1.07 0.28 0.37 0.38 

1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
(Trustee fee) ไม่เกิน 0.1605 0.02 0.02 0.02 

1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  
(Registrar fee) 

รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการ
จัดการ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

1.4 ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Cost of 
providing the insurance) ตามที่จ่ายจริง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

1.6 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (Other expenses)** ไม่เกิน 1.605 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และสง่เสริม
การขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามที่จ่ายจริง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม
การขายภายหลังเสนอขายหนว่ยลงทนุครั้ง
แรก 

ตามที่จ่ายจริง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

▪ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ *** ตามที่จ่ายจริง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ี
ประมำณกำรไม่ได้ 

ตามที่จ่ายจริง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียก
เก็บจริงท้ังหมด  
- ชนิดหน่วยลงทุน A 

 

ไม่เกิน 3.21 

 

0.30 

 

0.39 

 

0.40 

- ชนิดหน่วยลงทุน B ไม่เกิน 3.21 0.45 0.47 0.48 

- ชนิดหน่วยลงทุน C ไม่เกิน 3.21 0.44 0.51 0.52 

- ชนิดหน่วยลงทุน I ไม่เกิน 3.21 0.30 0.39 0.40 

- ชนิดหน่วยลงทุน P ไม่เกิน 3.21    

ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์  
(Trading cost) 

ตามที่จ่ายจริง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

*      ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 
**    เม่ือค านวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 1.1 – 1.5 จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมรวมของกองทุน 
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***   ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นโดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่าย ตามที่ได้
ระบุไว้ในโครงการ 

 

รำยกำรท่ีเรียกเก็บจำกผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  

(ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน) 

อัตรำตำม
โครงกำร* 

เรียกเก็บจริง* 

(31 สิงหำคม 2558) 

เรียกเก็บจริง* 

(31 สิงหำคม 2559) 

เรียกเก็บจริง* 

(31 สิงหำคม 2560) 

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-End Fee)** 

(1) ชนิดหน่วยลงทุน A  

 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

(2) ชนิดหน่วยลงทุน B ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

(3) ชนิดหน่วยลงทุน C ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

(4) ชนิดหน่วยลงทุน I ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

(5) ชนิดหน่วยลงทุน P (เริ่มเปิดให้บริการ 1 ส.ค.60
เป็นต้นไป) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-End Fee)** 

(1) ชนิดหน่วยลงทุน A  
 
 
 
 
 
 

  

 

ไม่ เกิ น ร้อยละ 1.07 
(ใน ก รณี ที่ มี มู ล ค่ า
หน่วยลงทุนคงเหลือ
ใ น บั ญ ชี ต่ า ก ว่ า 
10,000,000.00 บาท 
และถือครองหน่ วย
ลงทุ นน้ อยกว่ า  30 
วัน)  

 

0.0535 

 

0.0535 

 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
(มีผลตั้งแตว่ันที่ 16 ก.ย. 59 
เป็นต้นไป) 
 
 
 

 
 

(2) ชนิดหน่วยลงทุน B 
 

ไม่ เกิ น ร้อยละ 1.07 
(ใน ก รณี ที่ มี มู ล ค่ า
หน่วยลงทุนคงเหลือ
ใ น บั ญ ชี ต่ า ก ว่ า 
1,000,000.00 บาท 
และถือครองหน่ วย
ลงทุ นน้ อยกว่ า  30 
วัน)  

0.0535 0.0535 ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
(มีผลตั้งแตว่ันที่ 16 ก.ย. 59 
เป็นต้นไป) 

 

(3) ชนิดหน่วยลงทุน C ไม่เกินร้อยละ 1.07 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

(4) ชนิดหน่วยลงทุน I ไม่เกินร้อยละ 1.07 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

(5) ชนิดหน่วยลงทุน P (เร่ิมเปิดให้บริการ 1 ส.ค.60 
เป็นต้นไป) 

 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching 
Fee)** 

    

(1)  ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 
(Switching In) 

• ชนิดหน่วยลงทุน A 

 

 
ไม่มี 

 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

 

ไม่มี 
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• ชนดิหน่วยลงทุน B ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

• ชนิดหน่วยลงทุน C ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

• ชนิดหน่วยลงทุน I ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

• ชนิดหน่วยลงทุน P (เร่ิมเปิดให้บริการ    
1 ส.ค.60 เป็นต้นไป) 

ไม่มี 
ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

(2)  ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(Switching Out) 

• ชนิดหน่วยลงทุน A 

 

 
ไม่ เกิ น ร้อยละ 1.07 
(ใน ก รณี ที่ มี มู ล ค่ า
หน่วยลงทุนคงเหลือ
ใ น บั ญ ชี ต่ า ก ว่ า 
10,000,000.00 บาท 
และถือครองหน่ วย
ลงทุ นน้ อยกว่ า  30 
วัน) 

 

 

0.0535 

 

 

0.0535 

 

 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
(มีผลตั้งแตว่ันที่ 16 ก.ย. 59 
เป็นต้นไป) 

 

• ชนิดหน่วยลงทุน B ไม่เกินร้อยละ 1.07 
(ในกรณี ที่ มีมูลค่า
หน่วยลงทุนคงเหลือ
ใน บั ญ ชี ต่ า ก ว่ า 
1,000,000.00 บาท 
และถือครองหน่วย
ลงทุนน้อยกว่า 30 
วัน) 

0.0535 0.0535 

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
(มีผลตั้งแตว่ันที่ 16 ก.ย. 59 
เป็นต้นไป) 

 

• ชนิดหน่วยลงทุน C ไม่เกินร้อยละ 1.07 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

• ชนิดหน่วยลงทุน I ไม่เกินร้อยละ 1.07 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

• ชนิดหน่วยลงทุน P (เร่ิมเปิดให้บริการ    
1 ส.ค.60 เป็นต้นไป) 

ไม่เกินร้อยละ 1.07 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่าปรับกรณขีายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือ
ครองที่ก าหนดไว้ในโครงการ (Exit Fee)  

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ เม่ือมีการ
สั่งซ้ือหรือสั่งขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เก็บ
เข้ากองทุน) (Brokerage Fee) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 10 บาท ต่อ
หน่วยลงทุน 1,000
หน่วย  

ในอัตรา 10 บาท ต่อ
หน่วยลงทุน 1,000
หน่วย  

ในอัตรา 10บาท ต่อ
หน่วยลงทุน 1,000.00 
หน่วย  

ในอัตรา 10บาท ต่อ
หน่วยลงทุน 1,000
หน่วย  

*       ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมภาษีมูลคา่เพิ่มแล้ว 
**     ค่าธรรมเนียมการขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน  โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง  

รายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบตอ่ไป 
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รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยืมเงินและกำรก่อภำระผูกพัน 

ณ วันท่ี 31 สิงหำคม 2560 

 

      มูลค่ำ ร้อยละของมูลค่ำ 

ชื่อหลักทรัพย์ ตำมรำคำตลำด ทรัพย์สินสุทธิ 

      (บำท) (%) 

ตรำสำรหน้ีระยะสั้น (ต่ำงประเทศ) 11,512,156,908.85 6.29% 

   ตราสารหน้ีระยะสั้น ธ. Bank of China London Branch 
(ECPBOCLN061017) 

427,851,509.17 0.23% 

   ตราสารหน้ีระยะสั้น ICBC Sydney Branch (ECPICBCSN061017) 994,241,399.68 0.54% 
   ตราสารหน้ีธนาคาร MASHREQ BANK (EMTNMASQ030518) 1,659,550,000.00 0.91% 
   ตราสารหน้ีธนาคาร MASHREQ BANK (EMTNMASQ080218a) 3,319,100,000.00 1.81% 
   ตราสารหน้ีธนาคาร MASHREQ BANK (EMTNMASQ100418a) 132,764,000.00 0.07% 
   ตราสารหน้ีธนาคาร MASHREQ BANK (EMTNMASQ120318) 3,319,100,000.00 1.81% 
   ตราสารหน้ีธนาคาร MASHREQ BANK (EMTNMASQ220318a) 1,659,550,000.00 0.91% 
เงินฝำกธนำคำร 56,124,780,625.22 30.67% 

   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) (BAY) 3,803,896.31 0.00% 

   -AED CASH- (-CASH-) 0.00 0.00% 

   -CNY CASH- (SCB) 0.00 0.00% 

   US Cash Balance (SCB) 0.00 0.00% 

   Agricultural Bank of China (HONGKONG) (ABCHK) 6,150,610,000.00 3.36% 
   AGRICULTURAL BANK OF CHINA, SEOUL BRANCH (ABCSEOUL) 2,368,338,000.00 1.29% 
   Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) 2,710,944,720.00 1.48% 

   Al Khalij Commercial Bank Q.S.C. (Al Khaliji) 481,269,500.00 0.26% 

   BANK OF CHINA MACAU BRANCH (BOC MACAU) 16,429,545,000.00 8.98% 
   Commercial Bank of Qatar Inc. (CBQ) 414,887,500.00 0.23% 

   CHINA CONSTRUCTION BANK, HONGKONG (CCB_HK) 2,489,325,000.00 1.36% 
   Doha Bank (Doha Bank) 2,804,639,500.00 1.53% 

   ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB) 150,000,000.00 0.08% 

  INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA ,DUBAI 
BRANCH (ICBCDUBAI) 

2,987,190,000.00 
 

1.63% 
 

  ICBC, Seoul Branch (ICBCSEOUL) 3,319,100,000.00 1.81% 

  INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, TOKYO 
(ICBCTK) 

1,646,227,945.78 0.90% 

  ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด (มหาชน) (KTB) 9,599.29 0.00% 

  ธนาคารไทยพาณิชย์  จ ากัด (มหาชน) (SCB) 203,398,542.94 0.11% 

  ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) (TBANK) 10,640,000,000.00 5.81% 
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      มูลค่ำ ร้อยละของมูลค่ำ 

ชื่อหลักทรัพย์ ตำมรำคำตลำด ทรัพย์สินสุทธิ 

      (บำท) (%) 

   Union National Bank (UNB) 3,162,768,840.00 1.73% 

   ธนาคาร ยูโอบี จ ากัด (มหาชน) (UOBT) 162,722,580.90 0.09% 

ต๋ัวแลกเงิน 23,327,756,103.35 12.75% 

   บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP) 499,390,470.00 0.27% 

   บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) 889,164,333.00 0.49% 

   บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) 599,852,094.00 0.33% 

   บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) 366,432,482.20 0.20% 

   บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) 7,851,860,057.00 4.29% 

   บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (CPFTH) 298,896,786.00 0.16% 
   บมจ.น้ าตาลขอนแก่น (KSL) 496,354,105.00 0.27% 

   บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHB) 7,154,564,403.80 3.91% 

   บมจ.หลักทรัพย ์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) (MBKET) 398,517,956.00 0.22% 

   บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง (RATCH) 1,295,686,431.00 0.71% 

   บมจ.แสนสิริ (SIRI) 1,235,879,224.30 0.68% 

   บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) 1,000,109,030.00 0.55% 

   บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) 1,241,048,731.05 0.68% 

ต๋ัวเงินคลัง 13,231,117,698.08 7.23% 

   ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหน้ี (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อ
การฟื้นฟูฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 งวดท่ี (F1)1/82/60 
(TB17906A) 

3,842,299,613.25 2.10% 

   ตั๋วเงินคลัง งวดท่ี L5/91/60 (TB17N01A) 189,632,283.50 0.10% 

   ตั๋วเงินคลัง งวดท่ี L6/91/60 (TB17N08A) 460,644,714.18 0.25% 

   ตั๋วเงินคลัง งวดท่ี L7/91/60 (TB17N15B) 1,639,931,247.96 0.90% 

   ตั๋วเงินคลัง งวดท่ี L1/91/60 (TB17O04A) 2,490,932,903.74 1.36% 

   ตั๋วเงินคลัง งวดท่ี L3/91/60 (TB17O18A) 2,995,448,550.00 1.64% 

   ตั๋วเงินคลัง งวดท่ี L4/91/60 (TB17O25A) 1,612,228,385.45 0.88% 

พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย 47,122,069,243.00 25.75% 

  พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี พ.33/14/60 (CB17905A) 1,989,752,384.30 1.09% 

  พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 10/182/60 (CB17907A) 2,381,486,154.96 1.30% 

  พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 23/91/60 (CB17907B) 662,876,270.94 0.36% 

  พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 11/182/60 (CB17914A) 3,176,644,519.44 1.74% 

  พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 24/91/60 (CB17914B) 1,507,325,230.32 0.82% 

  พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 12/182/60 (CB17921A) 1,199,250,876.00 0.66% 



 

                                                                                                             42        กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนี้ระยะสั้น พลัส: SCBSFFPLUS 

      มูลค่ำ ร้อยละของมูลค่ำ 

ชื่อหลักทรัพย์ ตำมรำคำตลำด ทรัพย์สินสุทธิ 

      (บำท) (%) 

   พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 25/91/60 (CB17921B) 2,340,487,653.50 1.28% 
   พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 13/182/60 (CB17928A) 4,044,664,771.84 2.21% 
   พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 26/91/60 (CB17928B) 799,320,032.00 0.44% 
   พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 24/182/60 (CB17D14A) 114,596,745.60 0.06% 
   พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 25/182/60 (CB17D21A) 200,250,951.39 0.11% 
   พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 18/182/60 (CB17N02A) 69,868,857.10 0.04% 
   พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 31/91/60 (CB17N02B) 3,154,176,088.40 1.72% 
   พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 19/182/60 (CB17N09A) 159,648,401.60 0.09% 
   พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 32/91/60 (CB17N09B) 2,639,610,865.40 1.44% 
   พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 20/182/60 (CB17N16A) 583,584,370.20 0.32% 
   พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 33/91/60 (CB17N16B) 1,995,129,160.00 1.09% 
   พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 34/91/60 (CB17N23B) 1,994,715,640.00 1.09% 
   พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 35/91/60 (CB17N30B) 2,991,112,710.00 1.63% 
   พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 14/181/60 (CB17O05A) 260,744,632.38 0.14% 
   พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 27/91/60 (CB17O05B) 4,622,259,660.20 2.53% 
   พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 28/91/60 (CB17O12B) 5,719,375,301.28 3.13% 
   พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 16/182/60 (CB17O19A) 79,889,161.60 0.04% 
   พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 29/91/60 (CB17O19B) 2,008,346,647.31 1.10% 
   พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 4/364/59 (CB17O26A) 221,592,634.44 0.12% 
   พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 30/92/60 (CB17O27A) 1,317,688,719.60 0.72% 
   พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 1/364/60 (CB18315A) 689,822,083.20 0.38% 
   พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 2/364/60 (CB18607A) 197,848,720.00 0.11% 
พันธบัตรรัฐบำล 4,747,800,156.32 2.59% 
  พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 1/3ปี/2558 (BOT181A) 1,147,552,428.88 0.63% 
  พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 1/2ปี/2559 (BOT182B) 850,392,368.50 0.46% 
  พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 2/3ปี/2558 (BOT187A) 1,421,210,947.60 0.78% 
  พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 

(GGLB183A) 
30,157,991.70 0.02% 

  พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหน้ี (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูฯ 
ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2 (LB17OA) 

300,510,306.00 0.16% 

  พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 2 (LB183B) 997,976,113.64 0.55% 
หุ้นกู้ 24,740,100,695.20 13.52% 
  หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด 

(มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2560 (AP179A) 
74,909,666.59 0.04% 
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      มูลค่ำ ร้อยละของมูลค่ำ 

ชื่อหลักทรัพย์ ตำมรำคำตลำด ทรัพย์สินสุทธิ 

      (บำท) (%) 

   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2560 (AP17DA) 

255,518,919.90 0.14% 

   หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 
2/2558 ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (AYCAL17DA) 

723,429,877.68 0.40% 

   หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดท่ี 2     
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (BAY189A) 

32,252,892.48 0.02% 

   หุ้นกู้ของบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556  
ชุดท่ี 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (BCH181A) 

46,460,525.18 0.03% 

   หุ้นกู้ของบริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554  
ชุดท่ี 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (BH18DA) 

15,572,672.55 0.01% 

   หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดท่ี 2 
(BJC193A) 

101,402,863.00 0.06% 

   หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดท่ี 1         
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (CK193B) 

26,118,762.80 0.01% 

   หุ้นกู้บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 ชุดท่ี 1 
(CPALL17DA) 

301,932,474.00 0.16% 

   หุ้นกู้บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดท่ี 1 
(CPALL186A) 

265,514,671.44 0.15% 

   หุ้นกู้บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดท่ี 6 
(CPALL18OB) 

351,485,591.00 0.19% 

   หุ้นกู้บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดท่ี 2 
(CPALL193A) 

1,030,085.47 0.00% 

   หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556         
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (CPF185A) 

101,546,204.00 0.06% 

   หุ้นกู้มีประกันของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด              
ครั้งที่ 1/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (GED179A) 

1,659,989,293.00 0.91% 

   หุ้นกู้มีประกันของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด            
ครั้งที่ 2/2559 ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน (GED17DA) 

1,200,851,880.00 0.66% 

   หุ้นกู้ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 1/2559 (GOLD19NA) 

314,830,386.44 0.17% 

  หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 4/2557 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (HMPRO179A) 

10,000,000.00 0.01% 
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      มูลค่ำ ร้อยละของมูลค่ำ 

ชื่อหลักทรัพย์ ตำมรำคำตลำด ทรัพย์สินสุทธิ 

      (บำท) (%) 

   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (HMPRO182A) 

176,836,403.11 0.10% 

   หุ้นกู้มีผู้ค้ าประกันของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด ครั้งที่ 1/2557     
ชุดท่ี 2 (ICBCTL185A) 

23,333,614.77 0.01% 

   หุ้นกู้ของบริษทั ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดท่ี 4            
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561 (IRPC188B) 

277,841,604.60 0.15% 

   หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2556 ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 
พ.ศ. 2561 (IVL186A) 

203,988,374.00 0.11% 

   หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 (KK17NA) 2,303,205.63 0.00% 

   หุ้นกู้ของธนาคาร เกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 (KK186A) 91,788,393.60 0.05% 
   หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 

(KSL185A) 
5,044,387.10 0.00% 

   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 5/2557 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2560 (LH17OA) 

5,009,159.30 0.00% 

   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอน ปี 2561 (LH184A) 

1,728,888,632.77 0.94% 

   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอน ปี 2561 (LH18OA) 

160,117,614.18 0.09% 

   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 (LH194B) 

150,674,107.50 0.08% 

   หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ครั้งที่ 
1/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (MBTH182A) 

8,157,259.71 0.00% 

   หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ครั้งที่ 
2/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (MBTH185A) 

905,549.07 0.00% 

   THE BONDS OF MIZUHO BANK, LTD. NO. 1/2558 DUE B.E. 2561 
(2018) (MHBK189A) 

201,042,714.00 0.11% 

   หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (MINT183A) 

1,828,732.82 0.00% 

   หุ้นกู้ของบริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด ครั้งที่ 3/2556 ชุดท่ี 2 ครบก าหนดไถ่
ถอนปี พ.ศ. 2561 (MPSC18OA) 

72,252,471.90 0.04% 

   หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จ ากัด ครั้งที่ 1/2560 (NTL181A) 112,149,313.92 0.06% 
   หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จ ากัด ครั้งที่ 3/2560 ชุดท่ี 2 (NTL197A) 350,694,274.00 0.19% 
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      มูลค่ำ ร้อยละของมูลค่ำ 

ชื่อหลักทรัพย์ ตำมรำคำตลำด ทรัพย์สินสุทธิ 

      (บำท) (%) 

   หุ้นกู้ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555        
ชุดท่ี 4 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (PS179B) 

64,602,978.12 0.04% 

   หุ้นกู้ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556         
ชุดท่ี 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (PS185A) 

3,968,252.46 0.00% 

   หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558       
ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (PS18NA) 

13,664,102.09 0.01% 

   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 1/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2561 (QH182A) 

629,328,871.58 0.34% 

   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 1/2556 ชุดท่ี 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2561 (QH185A) 

34,566,961.90 0.02% 

   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 2/2558 ชุดท่ี 1 (QH186A) 

6,041,848.56 0.00% 

   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 2/2559 (QH19NA) 

150,992,326.50 0.08% 

   หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2557 ครบก าหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2560 (SPALI17DA) 

154,738,568.60 0.08% 

   หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2559 (TISCO17DA) 966,093,518.70 0.53% 
   หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดท่ี 1 (TISCO184A) 2,400,452,184.00 1.31% 
   หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่

ถอน ปี พ.ศ. 2561 (TISCO18NA) 
300,482,163.00 0.16% 

   หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด ครั้งที่ 1/2557 
(TLT184B) 

18,259,900.02 0.01% 

   หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดท่ี 2 
(TRUE182B) 

4,602,944,690.00 2.52% 

   หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด               
ครั้งที่ 1/2560 (TUC182A) 

501,440,020.00 0.27% 

   หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด                
ครั้งที่ 2/2560 ชุดท่ี 2 (TUC185A) 

1,707,580,555.00 0.93% 

   หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด                 
ครั้งที่ 1/2558 ชุดท่ี 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (TUC187B) 

11,174,694.96 0.01% 

   หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด                  
ครั้งที่ 2/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (TUC187C) 

3,728,030,590.50 2.04% 

    หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 1/2560 ชุดท่ี 1 (WHAUP208A) 

390,035,891.70 0.21% 
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      มูลค่ำ ร้อยละของมูลค่ำ 

ชื่อหลักทรัพย์ ตำมรำคำตลำด ทรัพย์สินสุทธิ 

      (บำท) (%) 

ตรำสำรอนุพันธ์ ** 1,469,719,271.24 0.80% 

 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWAEDTHB18109A) 63,059,801.55 0.03% 
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWAEDTHB18305A) 69,315,492.79 0.04% 
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWAEDTHB18308A) 81,636,506.41 0.04% 
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWEURTHB18308A) -116,345,178.08 -0.06% 
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWGBPTHB17O06D) -1,968,567.57 0.00% 
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWHKDTHB17O12A) 152,659,222.10 0.08% 
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWHKDTHB18514A) 94,353,846.23 0.05% 
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWHKDTHB18516A) 8,880,467.25 0.00% 
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17D06A) 37,108,195.35 0.02% 

 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17D18A) 47,777,362.08 0.03% 
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17D18B) 47,777,362.08 0.03% 
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17D27C) 18,677,059.81 0.01% 
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17N27A) 76,072,502.66 0.04% 
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17O06G) -2,744,108.11 0.00% 
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB17O31F) 20,959,553.07 0.01% 
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB18108B) 43,488,818.09 0.02% 
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB18110A) 30,998,691.10 0.02% 
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB18110B) 39,756,339.77 0.02% 
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB18116A) 76,236,662.93 0.04% 
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB18208A) 192,039,197.65 0.10% 
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB18312A) 219,068,403.39 0.12% 
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB18322C) 68,732,132.18 0.04% 
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB18329A) 103,105,217.31 0.06% 
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB18329B) 17,683,865.61 0.01% 
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB18329C) 15,259,790.42 0.01% 
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB18410A) 5,310,417.87 0.00% 
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB18503A) 61,205,039.23 0.03% 
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB18814A) 2,232,917.81 0.00% 
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB18816A) -2,617,739.74 0.00% 
สินทรัพย์อื่น ๆ 801,176,837.00 0.44% 

หน้ีสิน -64,981,985.49 -0.04% 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ 183,011,695,552.77 100.00% 

มูลค่ำหน่วยลงทุน (บำท) 10.7207 
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0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

SCBSFFPLUS-B

เกณฑ์มาตรฐาน

SCBSFFPLUS-B 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.30% 1.83% 1.42%

เกณฑ์มาตรฐาน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.06% 1.72% 1.53%

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

รำยงำนสรุปเงินลงทุน 

ณ วันท่ี 31 สิงหำคม 2560 

 

กลุ่มของตรำสำร   มูลค่ำตำมรำคำตลำด   %NAV  
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน  พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหน้ีท่ีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือ 
ผู้ค้ าประกัน                 65,133,741,435.08  35.59 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท
เงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน                 82,088,276,557.45                   44.85 
(ค) ตราสารท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก       
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน  34,235,000,619.49                   18.71 
(ง) ตราสารท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ ท่ีต่ ากว่า 
investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 
หรือ ผู้ค้ าประกัน                                            -                         -    

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

ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม 

ผลกำรด ำเนินงำนและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตำมปีปฏิทิน 
(ค านวณตามปีปฏิทิน ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. ของแต่ละปี) 

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

SCBSFFPLUS-A

เกณฑ์มาตรฐาน

SCBSFFPLUS-A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.25% 2.46% 1.96% 1.50%

เกณฑ์มาตรฐาน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.27% 2.06% 1.72% 1.53%

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
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0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

SCBSFFPLUS-C

เกณฑ์มาตรฐาน

SCBSFFPLUS-C 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.16% 1.51% 1.44% 1.37%

เกณฑ์มาตรฐาน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.27% 2.06% 1.72% 1.53%

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

SCBSFFPLUS-I

เกณฑ์มาตรฐาน

SCBSFFPLUS-I 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.25% 2.46% 1.97% 1.50%

เกณฑ์มาตรฐาน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.27% 2.06% 1.72% 1.53%

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

 
หมำยเหตุ : ผลการด าเนินงานในอดีต   มไิด้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตัดสินใจ 

ผลกำรด ำเนินงำนแบบปักหมุด 

YTD 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

SCBSFFPLUS-A 0.99% 0.37% 0.75% 1.45% 1.75% n.a. n.a. 1.89%

เกณฑ์มาตรฐาน1 0.94% 0.35% 0.71% 1.44% 1.61% n.a. n.a. 1.72%

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 0.05% 0.03% 0.04% 0.06% 0.08% n.a. n.a. 0.09%

ความผนัผวนของเกณฑ์มาตรฐาน 0.05% 0.03% 0.04% 0.06% 0.07% n.a. n.a. 0.08%

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี

 

 

YTD 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

SCBSFFPLUS-B 0.93% 0.35% 0.71% 1.37% 1.63% n.a. n.a. 1.78%

เกณฑ์มาตรฐาน1 0.94% 0.35% 0.71% 1.44% 1.61% n.a. n.a. 1.72%

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 0.05% 0.03% 0.04% 0.06% 0.07% n.a. n.a. 0.09%

ความผนัผวนของเกณฑ์มาตรฐาน 0.05% 0.03% 0.04% 0.06% 0.07% n.a. n.a. 0.08%

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี
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YTD 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

SCBSFFPLUS-C 0.91% 0.35% 0.70% 1.33% 1.39% n.a. n.a. 1.43%

เกณฑ์มาตรฐาน1 0.94% 0.35% 0.71% 1.44% 1.61% n.a. n.a. 1.72%

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 0.05% 0.03% 0.04% 0.05% 0.06% n.a. n.a. 0.07%

ความผนัผวนของเกณฑ์มาตรฐาน 0.05% 0.03% 0.04% 0.06% 0.07% n.a. n.a. 0.08%

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี

 

YTD 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

SCBSFFPLUS-I 0.99% 0.37% 0.75% 1.45% 1.75% n.a. n.a. 1.90%

เกณฑ์มาตรฐาน1 0.94% 0.35% 0.71% 1.44% 1.61% n.a. n.a. 1.72%

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 0.05% 0.03% 0.04% 0.06% 0.08% n.a. n.a. 0.09%

ความผนัผวนของเกณฑ์มาตรฐาน 0.05% 0.03% 0.04% 0.06% 0.07% n.a. n.a. 0.08%

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี

 
หมำยเหตุ : การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมน้ี จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

1 (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดสว่น 50.00% 

(2) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสัน้ (Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึน้ไป         
สัดสว่น 10.00% 

(3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 6 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์  
สัดสว่น 40.00% 

❖ กองทุนน้ีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (maximum drawdown) คือ  0.00% 

ข้อมูลอัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

    รอบระยะเวลำต้ังแต่วันที่ ต้ังแต่วนัท่ี 1 กันยำยน 2559  ถึงวันที่  31 สิงหำคม 2560 

 

PTR = Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน) 

 Avg. NAV 

PTR = 655,754,371,817.52 

 146,459,809,947.38 

PTR = 4.48 

หมำยเหตุ : PTR ค านวณจากมูลค่าทีน่้อยกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบ
ระยะเวลาบญัชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกัน 

 

อำยุเฉลี่ยของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุน (portfolio duration) คือ  0.33 ปี 
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รำยละเอียดตัวตรำสำรและอันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรทุกตัวใน PORT 
ณ วันท่ี 31 สิงหำคม  2560 

 
ประเภท ผูอ้อก ผูค้้ า/ผูรั้บรอง/ผูส้ลักหลัง วันครบก าหนด มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่าตามราคาตลาด

TRIS Rating FITCH Rating

พันธบัตร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 16/03/2018  AAA(tha) 30,000,000.00              30,498,306.90                   

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 05/09/2017   1,990,000,000.00         1,989,752,384.30              

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 07/09/2017   663,000,000.00            662,876,270.94                 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 07/09/2017   2,382,000,000.00         2,381,486,154.96              

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 14/09/2017   1,508,000,000.00         1,507,325,230.32              

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 14/09/2017   3,178,000,000.00         3,176,644,519.44              

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 21/09/2017   1,200,000,000.00         1,199,250,876.00              

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 21/09/2017   2,342,000,000.00         2,340,487,653.50              

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 28/09/2017   800,000,000.00            799,320,032.00                 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 28/09/2017   4,048,000,000.00         4,044,664,771.84              

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 05/10/2017   261,000,000.00            260,744,632.38                 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 05/10/2017   4,628,000,000.00         4,622,259,660.20              

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 12/10/2017   5,727,000,000.00         5,719,375,301.28              

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 19/10/2017   80,000,000.00              79,889,161.60                   

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 19/10/2017   2,011,300,000.00         2,008,346,647.31              

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 26/10/2017   222,000,000.00            221,592,634.44                 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 27/10/2017   1,320,000,000.00         1,317,688,719.60              

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 02/11/2017   70,000,000.00              69,868,857.10                   

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 02/11/2017   3,160,000,000.00         3,154,176,088.40              

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 09/11/2017   160,000,000.00            159,648,401.60                 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 09/11/2017   2,645,000,000.00         2,639,610,865.40              

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 16/11/2017   585,000,000.00            583,584,370.20                 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 16/11/2017   2,000,000,000.00         1,995,129,160.00              

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 23/11/2017   2,000,000,000.00         1,994,715,640.00              

อันดับความน่าเช่ือถอืของผูอ้อกตราสาร

 
 



 

                                                                                                             51      กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส: SCBSFFPLUS 

 

ประเภท ผูอ้อก ผูค้้ า/ผูรั้บรอง/ผูส้ลักหลัง วันครบก าหนด มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่าตามราคาตลาด

TRIS Rating FITCH Rating

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 30/11/2017   3,000,000,000.00         2,991,112,710.00              

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 14/12/2017   115,000,000.00            114,596,745.60                 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 21/12/2017   201,000,000.00            200,250,951.39                 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 26/01/2018   1,144,000,000.00         1,150,103,709.04              

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 23/02/2018   850,000,000.00            850,704,658.50                 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 15/03/2018   695,000,000.00            689,822,083.20                 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 07/06/2018   200,000,000.00            197,848,720.00                 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 20/07/2018   1,420,000,000.00         1,423,803,910.20              

รัฐบาลประเทศไทย 06/09/2017  BBB+ 3,843,000,000.00         3,842,299,613.25              

รัฐบาลประเทศไทย 04/10/2017  BBB+ 2,494,000,000.00         2,490,932,903.74              

รัฐบาลประเทศไทย 10/10/2017  BBB+ 300,000,000.00            303,824,280.00                 

รัฐบาลประเทศไทย 18/10/2017  BBB+ 3,000,000,000.00         2,995,448,550.00              

รัฐบาลประเทศไทย 25/10/2017  BBB+ 1,615,000,000.00         1,612,228,385.45              

รัฐบาลประเทศไทย 01/11/2017  BBB+ 190,000,000.00            189,632,283.50                 

รัฐบาลประเทศไทย 08/11/2017  BBB+ 461,600,000.00            460,644,714.18                 

รัฐบาลประเทศไทย 15/11/2017  BBB+ 1,644,000,000.00         1,639,931,247.96              

รัฐบาลประเทศไทย 13/03/2018  BBB+ 979,000,000.00            1,021,619,629.36              

ตั๋วแลกเงิน (สถาบันการเงิน) บมจ.ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮ้าส์ 05/09/2017 A-  2,000,000,000.00         1,999,636,540.00              

บมจ.ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮ้าส์ 06/12/2017 A-  2,000,000,000.00         1,992,309,520.00              

บมจ.ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮ้าส์ 12/12/2017 A-  1,500,000,000.00         1,493,803,935.00              

บมจ.ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮ้าส์ 30/01/2018 A-  1,680,000,000.00         1,668,814,408.80              

ตั๋วแลกเงิน บมจ.ซีพี ออลล์ 20/03/2018  A(tha) 370,000,000.00            366,432,482.20                 

บมจ.ทรู คอร์ปอเรช่ัน 30/10/2017 BBB+  1,245,000,000.00         1,241,048,731.05              

บมจ.ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 29/01/2018 A-  500,000,000.00            501,078,535.00                 

บมจ.ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 31/01/2018 A-  500,000,000.00            501,021,455.00                 

บมจ.น า้ตาลขอนแก่น 13/02/2018 A  500,000,000.00            496,354,105.00                 

บมจ.บีทเีอส กรุ๊ป โฮลดิ งส์ 06/09/2017 A A(tha) 600,000,000.00            599,852,094.00                 

บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ ง 01/12/2017 AAA  1,300,000,000.00         1,295,686,431.00              

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 21/11/2017  AA+(tha) 400,000,000.00            398,517,956.00                 

อันดับความน่าเช่ือถอืของผูอ้อกตราสาร
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ประเภท ผูอ้อก ผูค้้ า/ผูรั้บรอง/ผูส้ลักหลัง วันครบก าหนด มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่าตามราคาตลาด

TRIS Rating FITCH Rating

บมจ.เจริญโภคภณัฑ์อาหาร 18/10/2017 A+  1,500,000,000.00         1,496,774,985.00              

บมจ.เจริญโภคภณัฑ์อาหาร 07/11/2017 A+  3,000,000,000.00         2,991,383,910.00              

บมจ.เจริญโภคภณัฑ์อาหาร 23/03/2018 A+  1,400,000,000.00         1,385,324,262.00              

บมจ.เจริญโภคภณัฑ์อาหาร 29/03/2018 A+  2,000,000,000.00         1,978,376,900.00              

บมจ.เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ 23/05/2018 A+  900,000,000.00            889,164,333.00                 

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) 28/09/2017 A-  500,000,000.00            499,390,470.00                 

บมจ.แสนสิริ 13/11/2017 BBB+  130,000,000.00            129,506,421.20                 

บมจ.แสนสิริ 13/11/2017 BBB+  140,000,000.00            139,468,453.60                 

บมจ.แสนสิริ 26/12/2017 BBB+  150,000,000.00            149,101,350.00                 

บมจ.แสนสิริ 30/01/2018 BBB+  425,000,000.00            421,513,495.50                 

บมจ.แสนสิริ 15/02/2018 BBB+  400,000,000.00            396,289,504.00                 

บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน) 21/11/2017 A+  300,000,000.00            298,896,786.00                 

หุน้กู้ ธนาคาร มิซูโฮ จ้ากัด 28/09/2018  A- 200,000,000.00            203,047,152.00                 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ้ากัด (มหาชน) 30/09/2018 AAA AAA(tha) 32,000,000.00              32,558,645.76                   

ธนาคารเกียรตนิาคนิ  จ้ากัด (มหาชน) 01/06/2018 A-  90,000,000.00              92,836,437.30                   

ธนาคารเกียรตนิาคนิ  จ้ากัด (มหาชน) 27/11/2017 A-  2,300,000.00                2,316,041.52                     

บจก.น า้ตาลมิตรผล 17/10/2018 A+  70,000,000.00              73,442,682.60                   

บจก.เดมเลอร์ไครสเลอร์ (ประเทศไทย) 26/02/2018   8,100,000.00                8,161,160.99                     

บจก.เดมเลอร์ไครสเลอร์ (ประเทศไทย) 28/05/2018   900,000.00                   911,135.48                        

บจก.โตโยตา้ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) 26/04/2018   18,000,000.00              18,271,203.12                   

บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล 31/01/2018 A-  45,950,000.00              46,628,916.31                   

บมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต ้ลีส 15/12/2017 AA  722,000,000.00            726,577,400.58                 

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส 27/06/2018 A+  200,000,000.00            205,579,606.00                 

บมจ.ควอลิตี เฮ้าส์ 20/02/2018 A-  624,600,000.00            629,981,878.39                 

บมจ.ควอลิตี เฮ้าส์ 09/05/2018 A-  34,000,000.00              35,012,594.80                   

บมจ.ควอลิตี เฮ้าส์ 26/06/2018 A-  6,000,000.00                6,071,695.68                     

บมจ.ควอลิตี เฮ้าส์ 29/11/2019 A-  150,000,000.00            151,999,587.00                 

บมจ.ช.การช่าง 07/03/2019 A-  26,000,000.00              26,252,922.80                   

อันดับความน่าเช่ือถอืของผูอ้อกตราสาร
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บมจ.ซีพี ออลล์ 26/12/2017  A(tha) 300,000,000.00            303,832,338.00                 

บมจ.ซีพี ออลล์ 31/10/2018  A(tha) 340,000,000.00            356,914,411.80                 

บมจ.ซีพี ออลล์ 27/03/2019  A(tha) 1,000,000.00                1,048,699.17                     

บมจ.ซีพี ออลล์ 30/06/2018  A(tha) 262,800,000.00            266,866,399.01                 

บมจ.ดบับลิวเอชเอ ยูทลิิตี ส์ แอนด ์พาวเวอร์ 18/08/2020  BBB+(tha) 390,000,000.00            390,534,023.10                 

บมจ.ทรู คอร์ปอเรช่ัน 19/02/2018 BBB+  4,600,000,000.00         4,677,048,804.00              

บมจ.ธนาคารทสิโก้ 15/12/2017 A  965,000,000.00            969,805,468.40                 

บมจ.ธนาคารทสิโก้ 26/04/2018 A  2,400,000,000.00         2,415,180,960.00              

บมจ.ธนาคารทสิโก้ 29/11/2018 A  300,000,000.00            301,926,684.00                 

บมจ.น า้ตาลขอนแก่น 07/05/2018 A  5,000,000.00                5,090,546.00                     

บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท 21/09/2017 A  64,500,000.00              65,188,249.19                   

บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท 15/05/2018 A  3,900,000.00                3,975,681.69                     

บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท 13/11/2018 A  13,500,000.00              13,682,935.54                   

บมจ.ศภุาลัย 04/12/2017 A  154,000,000.00            155,958,966.24                 

บมจ.เจริญโภคภณัฑ์อาหาร 09/05/2018 A+  100,000,000.00            102,784,423.00                 

บมจ.เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ 24/03/2019 A+  100,000,000.00            102,527,658.00                 

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) 05/09/2017 A-  74,900,000.00              76,579,218.30                   

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) 27/12/2017 A-  255,000,000.00            256,034,509.50                 

บมจ.แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี  ดเีวลลอปเม้นท์ 23/11/2019 BBB+  313,000,000.00            317,731,852.62                 

บมจ.แลนดแ์อนดเ์ฮ้าส์ 06/10/2017 A+  5,000,000.00                5,080,118.20                     

บมจ.แลนดแ์อนดเ์ฮ้าส์ 02/04/2018 A+  1,716,500,000.00         1,748,974,978.45              

บมจ.แลนดแ์อนดเ์ฮ้าส์ 08/10/2018 A+  159,000,000.00            161,650,374.18                 

บมจ.แลนดแ์อนดเ์ฮ้าส์ 28/04/2019 A+  150,000,000.00            151,823,641.50                 

บมจ.โรงพยาบาลบ้ารุงราษฎร์ 20/12/2018 A+  15,000,000.00              15,710,372.55                   

บมจ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 24/02/2018 A+  175,600,000.00            176,953,789.95                 

บมจ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 01/09/2017 A+  10,000,000.00              10,178,454.79                   

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล 18/03/2018 A+  1,800,000.00                1,866,369.60                     

บมจ.ไออาร์พีซี 24/08/2018  A-(tha) 270,000,000.00            278,123,292.90                 

อันดับความน่าเช่ือถอืของผูอ้อกตราสาร
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดเีวลลอปเมนท ์จ้ากัด ธนาคารไทยพาณชิย์  จ้ากัด (มหาชน) 18/09/2017   1,660,000,000.00         1,674,268,015.40              

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดเีวลลอปเมนท ์จ้ากัด ธนาคารไทยพาณชิย์  จ้ากัด (มหาชน) 29/12/2017   1,200,000,000.00         1,201,880,268.00              

บริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนเิวอร์แซล คอมมิวนเิคช่ัน จ้ากัด 17/02/2018 BBB+  500,000,000.00            509,494,815.00                 

บริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนเิวอร์แซล คอมมิวนเิคช่ัน จ้ากัด 28/05/2018 BBB+  1,700,000,000.00         1,734,291,516.00              

บริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนเิวอร์แซล คอมมิวนเิคช่ัน จ้ากัด 29/07/2018 BBB+  11,000,000.00              11,217,730.59                   

บริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนเิวอร์แซล คอมมิวนเิคช่ัน จ้ากัด 29/07/2018 BBB+  3,670,000,000.00         3,742,388,841.60              

บริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ้ากัด 23/05/2018  AAA(tha) 23,000,000.00              23,565,278.36                   

บริษทั เงินตดิล้อ จ้ากัด 25/01/2018 A  112,000,000.00            112,380,187.36                 

บริษทั เงินตดิล้อ จ้ากัด 26/07/2019 A  350,000,000.00            351,428,700.00                 

เงินฝากธนาคาร AGRICULTURAL BANK OF CHINA, SEOUL BRANCH  A 60,000,000.00              2,368,338,000.00              

Abu Dhabi Commercial Bank 05/03/2018  A+ 150,000,000.00            1,372,698,154.58              

Abu Dhabi Commercial Bank 08/03/2018  A+ 150,000,000.00            1,372,039,244.40              

Agricultural Bank of China (HONGKONG) 12/10/2017  A 800,000,000.00            3,410,998,495.30              

Agricultural Bank of China (HONGKONG) 14/05/2018  A 600,000,000.00            2,556,905,905.97              

Agricultural Bank of China (HONGKONG) 16/05/2018  A 50,000,000.00              213,084,789.26                 

Al Khalij Commercial Bank Q.S.C. 29/03/2018  A+ 14,500,000.00              485,828,191.65                 

BANK OF CHINA MACAU BRANCH 27/11/2017  A 70,000,000.00              2,335,509,608.25              

BANK OF CHINA MACAU BRANCH 06/12/2017  A 50,000,000.00              1,667,608,037.22              

BANK OF CHINA MACAU BRANCH 18/12/2017  A 75,000,000.00              2,499,842,398.13              

BANK OF CHINA MACAU BRANCH 27/12/2017  A 30,000,000.00              999,436,328.33                 

BANK OF CHINA MACAU BRANCH 08/01/2018  A 70,000,000.00              2,331,759,947.22              

BANK OF CHINA MACAU BRANCH 16/01/2018  A 100,000,000.00            3,328,089,229.17              

BANK OF CHINA MACAU BRANCH 31/10/2017  A 100,000,000.00            3,325,339,908.00              

CHINA CONSTRUCTION BANK, HONGKONG 18/12/2017  A 75,000,000.00              2,499,842,398.13              

Commercial Bank of Qatar Inc. 29/03/2018  A+ 12,500,000.00              418,996,038.72                 

Doha Bank 29/03/2018  A+ 84,500,000.00              2,831,809,445.16              

ICBC, Seoul Branch 10/01/2018  A 50,000,000.00              1,664,805,241.67              

อันดับความน่าเช่ือถอืของผูอ้อกตราสาร
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ICBC, Seoul Branch 14/08/2018  A 50,000,000.00              1,661,135,792.22              

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA ,DUBAI BRANCH 16/08/2018  A 90,000,000.00              2,988,650,404.00              

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, TOKYO  A 50,000,000.00              1,646,227,945.78              

Union National Bank 09/01/2018  A+ 350,000,000.00            3,174,857,645.34              

ธนาคาร ยูโอบี จ้ากัด (มหาชน)  AAA(tha) 162,722,580.90            163,804,400.63                 

ธนาคารกรุงไทย  จ้ากัด (มหาชน)  AA+(tha) 9,599.29                       9,605.40                            

ธนาคารธนชาต จ้ากัด (มหาชน) 17/10/2017 AA- A+(tha) 500,000,000.00            507,295,342.47                 

ธนาคารธนชาต จ้ากัด (มหาชน) 19/10/2017 AA- A+(tha) 3,500,000,000.00         3,550,906,301.37              

ธนาคารธนชาต จ้ากัด (มหาชน) 27/03/2018 AA- A+(tha) 2,800,000,000.00         2,820,002,739.73              

ธนาคารธนชาต จ้ากัด (มหาชน) 03/04/2018 AA- A+(tha) 1,500,000,000.00         1,510,715,753.42              

ธนาคารธนชาต จ้ากัด (มหาชน) 23/04/2018 AA- A+(tha) 600,000,000.00            603,739,726.03                 

ธนาคารธนชาต จ้ากัด (มหาชน) 24/04/2018 AA- A+(tha) 500,000,000.00            503,020,547.95                 

ธนาคารธนชาต จ้ากัด (มหาชน) 17/07/2018 AA- A+(tha) 240,000,000.00            240,469,479.45                 

ธนาคารธนชาต จ้ากัด (มหาชน) 06/08/2018 AA- A+(tha) 1,000,000,000.00         1,001,304,109.59              

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 27/06/2018  AAA(tha) 150,000,000.00            150,447,534.25                 

ธนาคารไทยพาณชิย์  จ้ากัด (มหาชน)  AA+(tha) 3,757,145.30                124,714,147.93                 

ธนาคารไทยพาณชิย์  จ้ากัด (มหาชน)  AA+(tha) 15,654,492.40              78,729,015.92                   

Derivative ธนาคารเกียรตนิาคนิ  จ้ากัด (มหาชน) 10/01/2018 A-  -                                39,756,339.77                   

ธนาคารเกียรตนิาคนิ  จ้ากัด (มหาชน) 08/02/2018 A-  -                                192,039,197.65                 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ  จ้ากัด (มหาชน) 12/03/2018 A-  -                                219,068,403.39                 

ธนาคารเกียรตนิาคนิ  จ้ากัด (มหาชน) 10/04/2018 A-  -                                5,310,417.87                     

ธนาคารไทยพาณชิย์  จ้ากัด (มหาชน) 06/10/2017  AA+(tha) -                                4,712,675.68-                     

ธนาคารไทยพาณชิย์  จ้ากัด (มหาชน) 12/10/2017  AA+(tha) -                                152,659,222.10                 

ธนาคารไทยพาณชิย์  จ้ากัด (มหาชน) 31/10/2017  AA+(tha) -                                20,959,553.07                   

ธนาคารไทยพาณชิย์  จ้ากัด (มหาชน) 27/11/2017  AA+(tha) -                                76,072,502.66                   

ธนาคารไทยพาณชิย์  จ้ากัด (มหาชน) 06/12/2017  AA+(tha) -                                37,108,195.35                   

ธนาคารไทยพาณชิย์  จ้ากัด (มหาชน) 18/12/2017  AA+(tha) -                                95,554,724.16                   

อันดับความน่าเช่ือถอืของผูอ้อกตราสาร
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ธนาคารไทยพาณชิย์  จ้ากัด (มหาชน) 27/12/2017  AA+(tha) -                                18,677,059.81                   

ธนาคารไทยพาณชิย์  จ้ากัด (มหาชน) 08/01/2018  AA+(tha) -                                43,488,818.09                   

ธนาคารไทยพาณชิย์  จ้ากัด (มหาชน) 09/01/2018  AA+(tha) -                                63,059,801.55                   

ธนาคารไทยพาณชิย์  จ้ากัด (มหาชน) 10/01/2018  AA+(tha) -                                30,998,691.10                   

ธนาคารไทยพาณชิย์  จ้ากัด (มหาชน) 16/01/2018  AA+(tha) -                                76,236,662.93                   

ธนาคารไทยพาณชิย์  จ้ากัด (มหาชน) 05/03/2018  AA+(tha) -                                69,315,492.79                   

ธนาคารไทยพาณชิย์  จ้ากัด (มหาชน) 08/03/2018  AA+(tha) -                                34,708,671.67-                   

ธนาคารไทยพาณชิย์  จ้ากัด (มหาชน) 22/03/2018  AA+(tha) -                                68,732,132.18                   

ธนาคารไทยพาณชิย์  จ้ากัด (มหาชน) 29/03/2018  AA+(tha) -                                136,048,873.34                 

ธนาคารไทยพาณชิย์  จ้ากัด (มหาชน) 03/05/2018  AA+(tha) -                                61,205,039.23                   

ธนาคารไทยพาณชิย์  จ้ากัด (มหาชน) 14/05/2018  AA+(tha) -                                94,353,846.23                   

ธนาคารไทยพาณชิย์  จ้ากัด (มหาชน) 16/05/2018  AA+(tha) -                                8,880,467.25                     

ธนาคารไทยพาณชิย์  จ้ากัด (มหาชน) 14/08/2018  AA+(tha) -                                2,232,917.81                     

ธนาคารไทยพาณชิย์  จ้ากัด (มหาชน) 16/08/2018  AA+(tha) -                                2,617,739.74-                     

อ่ืน ๆ BANK OF CHINA LONDON BRANCH 06/10/2017  A 10,000,000.00              427,851,509.17                 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 06/10/2017  A 30,000,000.00              994,241,399.68                 

MASHREQ BANK 08/02/2018  A 100,000,000.00            3,363,705,016.11              

MASHREQ BANK 12/03/2018  A 100,000,000.00            3,356,683,275.67              

MASHREQ BANK 22/03/2018  A 50,000,000.00              1,677,658,917.40              

MASHREQ BANK 10/04/2018  A 4,000,000.00                134,019,136.10                 

MASHREQ BANK 03/05/2018  A 50,000,000.00              1,672,937,036.67              

อันดับความน่าเช่ือถอืของผูอ้อกตราสาร
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Fitch Ratings 
   

อันดับควำมน่ำเชื่อถือระยะยำวส ำหรับประเทศไทย  อันดับควำมน่ำเชื่อถือระยะสั้นส ำหรับประเทศไทย 

AAA (tha)   
AAA แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอับดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศไทยซึ่งก าหนดโดยฟิทช์ โดยอับดับความน่าเชื่อถือน้ีจะมอบ
ให้กับอันดับความน่าเชื่อถือท่ีมีความเสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้
ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก าหนด
ให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ าประกันโดยรัฐบาล 

 F1 (tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการช าระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสาร
ตรงตามก าหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศ
ไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งก าหนดโดยฟิทช์ โดย
อันดับความน่าเชื่อถือน้ีจะมอบให้ส าหรับอันดับความน่าเชื่อถือท่ีมีความเสี่ยง 
“น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดย
ปกติแล้วจะก าหนดให้กับตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ าประกันโดยรัฐบาล 
ในกรณีท่ีมีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพเิศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีก าหนด 

AA (tha) 
AA แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรา
สารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทาง
การเงินขั้นน้ีต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นท่ีได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

 F2 (tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหน้ีตามเงื่อนไขทางการเงินตาม
ก าหนดเวลาในระดับท่ีน่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหน้ีอื่นใน
ประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีท่ีได้รบัการจัดดันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

A (tha) 
A แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือ
สภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ีได้ตรง
ตามก าหนดของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารอื่นท่ีได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

 F3 (tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
ก าหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตรา
สารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการช าระหน้ีดังกล่าวจะ
มีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้น
มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับท่ีสูงกว่า 

BBB (tha) 
BBB แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากกวา่การ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหน้ีได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงิน
เหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ีอื่นท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภท
ท่ีสูงกว่า 

 B (tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
ก าหนดเวลาท่ีไม่แน่นอนเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย 
ความสามารถในการช าระหน้ีดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น 

BB (tha) 
BB แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรา
สารอื่นในประเทศไทย การช าระหน้ีตามเงือ่นไขของตราสารเหล่าน้ี
ภายในประเทศน้ัน ๆ มีความไมแ่น่นอนในระดับหน่ึงและความสามารถใน
การช าระหน้ีคืนตามก าหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

 C (tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตาม
ก าหนดเวลาท่ีไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย
ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ีเอื้อต่อ
การด าเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่าน้ัน 

B (tha) 
B แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นต่ าอยา่งมีนัยส าคัญเมื่อเปรยีบเทียบกับผู้
ออกตราสารหน้ีอื่น ๆ ในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหน้ี
และข้อผูกพันทางการเงินยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจ ากัด
อยู่ในระดับหน่ึงเท่าน้ัน และความสามารถในการช าระหน้ีตามก าหนดอย่าง
ต่อเน่ืองเท่าน้ัน และความสามารถในการช าระหน้ีตามก าหนดอย่างต่อเน่ือง
น้ัน ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะท่ีเอื้อต่อการด าเนินธุรกิจและสภาพทาง
เศรษฐกิจ 

 D (tha) 
แสดงถึงการผิดนัดช าระหน้ีท่ีได้เกิดขึ้นแลว้หรือก าลังจะเกิดขึ้น 
 
หมำยเหตุประกอบกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือในระยะยำวในระยะสั้น
ส ำหรับประเทศไทย                                                                    
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Fitch Ratings 
   

อันดับควำมน่ำเชื่อถือระยะยำวส ำหรับประเทศไทย  อันดับควำมน่ำเชื่อถือระยะสั้นส ำหรับประเทศไทย 

CCC (tha), CC (tha), C (tha) 
อันดับความน่าเชื่อถือเหล่าน้ีแสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ ามากเมื่อ
เปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถ
ในการปฎิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ีเอื้อต่อการด าเนิน
ธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

 เครื่องบ่งชีพ้ิเศษส าหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความ
น่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือระดับสากลเครื่องหมาย “+” หรอื “-“ อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจาก
อันดับความน่าเชื่อถือส าหรับประเทศหน่ึง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดย
เปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งน้ี จะไม่มกีารระบุ
สัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวส าหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” 
หรืออันดับท่ีต่ ากว่า “CCC(tha)” ส าหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว  
และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวส าหรับอันดับความน่าเชื่อถือ 
ในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)” 

D (tha) 
อันดับความน่าเชื่อถือเหล่าน้ี จะถูกก าหนดให้ส าหรับองค์กรหรือตราสารหน้ี
ซึ่งก าลังอยูใ่นภาวะผิดนัดช าระหน้ีในปัจจุบัน 

 สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับ
อันดับความนา่เชื่อถือจะถูกใชเ้พื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ท่ี 
จะมีการเปล่ียนแปลงอันดับความน่าเชื่อถอืและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบง่ชี้
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์”  
ในกรณีท่ีอันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รบัการปรับขึ้นปรบัลงหรือคงที่โดย 
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชือ่ถือมักจะถูกระบุไว้ส าหรับช่วง
ระยะเวลาส้ัน ๆ 

Tris Rating 
   
อันดับเครดิตตรำสำรหน้ีระยะกลำงและระยะยำวมีอำยุตั้งแต่ 1 ปขีึ้น  อันดับเครดิตตรำสำรหน้ีระยะสั้น มีอำยุต่ ำกว่ำ 1 ป ี 
AAA 
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ าท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการ
ช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมาก
จากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

 T1 
T1 ออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกรง่ใน
ระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการ
ผิดนัดช าระหน้ีท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับ
เครดิตในระดับดังกล่าวซึง่มีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการ
ผิดนัดช าระหน้ีท่ีสูงยิ่งขึ้น 

AA 
AA มีความเสี่ยงต่ ามาก บรษิัทมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืน 
เงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 

 T2 
T2 ผู้ออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแขง็แกร่งใน
ระดับดี และมีความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้นในระดับท่ีน่าพอใจ 

A 
A มีความเสีย่งในระดับต่ า บรษิัทมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

 T3 
T3 ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการช าระหน้ีระยะส้ันในระดับท่ียอมรับได้ 

BBB 
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษทัมีความสามารถในการช าระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่ีเพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ใน
ระดับสูงกว่า 

 T4 
T4 ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการช าระหน้ีระยะส้ันท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
อันดับเครดิตทุกประเภทท่ีจัดโดยทริสเรทต้ิงเป็นอันดับเครดิตตราสารหน้ีใน
ตระกูลเงินบาท ซึง่สะท้อนความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสารโดย
ไม่รวมความเสี่ยงในการเปล่ียนแปลงการช าระหน้ีจากสกุลเงินบาทเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศ 
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Tris Rating 
   
อันดับเครดิตตรำสำรหน้ีระยะกลำงและระยะยำวมีอำยุตั้งแต่ 1 ปขีึ้น  อันดับเครดิตตรำสำรหน้ีระยะสั้น มีอำยุต่ ำกว่ำ 1 ป ี 
BB 
BB ความเสี่ยงในระดับสูง บรษิัทมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ ากว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่ง
อาจส่งผลให้ความสามารถในการช าระหน้ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพยีงพอ 
 

 นอกจากน้ี ทริสเรทต้ิงยงัก าหนด "แนวโน้มอันดับเครดิต" (Rating Outlook) เพื่อ
สะท้อนความเป็นไปได้ของการเปล่ียนแปลงอันดับ เครดิตของผู้ออกตราสารใน
ระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทต้ิงจะพิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการ
เปล่ียนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธรุกิจในอนาคตของ
ผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ี ท้ังนี้ แนวโน้ม
อันดับเครดิตท่ีออกให้แก่หน่วยงานหน่ึงๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการ
ช าระหน้ีของหน่วยงานน้ันๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก ่

B 
B ความเสี่ยงในระดับสูงมาก บรษิัทมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ า และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการ
ช าระหน้ีได้ตามการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางธรุกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

 Positive หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ้น  
Stable หมายถึงอันดับเครดิตอาจไมเ่ปล่ียนแปลง  
Negative หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับลดลง  
Developing หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรบัลดลง หรือไม่เปล่ียนแปลง  
 

C 
C มีความเสี่ยงในการผิดนัดช าระหน้ีสูงท่ีสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการ
ช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นตามก าหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ี
เอื้ออ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการช าระหน้ีได้ 

  

D 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดช าระหน้ี โดยผู้ออกตราสารหน้ีไม่สามารถ
ช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตามก าหนด 

  

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย 
เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับ
เดียวกัน 
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ค ำเตอืนหรือค ำแนะน ำตำมประกำศอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำเตอืน / ขอ้แนะน ำ 

▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รับรองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น 

▪ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการลงทุนเพื่อ
บริษัทจัดการได้ที่ทางเว็บไซต์  www.scbam.com 

▪ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานของ 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส  ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

▪ ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน            

▪ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุน      

 
 
 

▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.(http://www.sec.or.th) 

▪ บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถ
ก ากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้  

▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง  และด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะท าการติด
ประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หาก
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน 

▪ ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุน เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ควรขอดูบัตรประจ าตัวของบุคคลดังกล่าวที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

▪ ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทนุรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
รวมที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุน
รวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดท าขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

 

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ ์2561 

http://www.scbam.com/
http://www.sec.or.th/
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ค าจ ากัดความ / ค านิยาม :  

โครงการ หรือ โครงการจัดการ 
หรือ โครงการจัดการกองทุนรวม  

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้น 
พลัส 

กองทุน หรือ กองทุนรวม หรือ
กองทุนเปิด 

หมายถึง กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้น พลัส 

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้น 
พลัส 

ชนิดหน่วยลงทุน 

  

หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปดิไทยพาณิชย์ตราสารหน้ี 
ระยะสั้น พลัส ม ี5 ชนิด คือ 

1. ชนิดหน่วยลงทุน A (ชื่อยอ่ : SCBSFFPLUS-A) 

2. ชนิดหน่วยลงทุน B (ชื่อยอ่ : SCBSFFPLUS-B) 

3. ชนิดหน่วยลงทุน C (ชื่อยอ่ : SCBSFFPLUS-C) 

4. ชนิดหน่วยลงทุน I (ชื่อย่อ : SCBSFFPLUS-I) 

5. ชนิดหน่วยลงทุน P (ชือ่ย่อ : SCBSFFPLUS-P) 

เงื่อนไข 

- ชนิดหน่วยลงทุน A B และ C  

เฉพาะผู้ลงทุนที่มีบัญชีซ้ือขายหน่วยลงทุนและ/หรือท า
รายการซ้ือขายหน่วยลงทุนกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ เท่าน้ัน 

- ชนิดหน่วยลงทุน I  

เฉพาะผู้ลงทุนที่มีบัญชีซ้ือขายหน่วยลงทุน และ/หรือท า
รายการซ้ือขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนตามที่บริษัทจัดการก าหนด 
(ที่มิใช่ธนาคารไทยพาณิชย์) และ/หรือตัวแทนในการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ตัวแทนขายอิสระ) ที่แต่งตั้งโดย
บริษัทจัดการ 

- ชนิดหน่วยลงทุน P 

เฉพาะผู้ลงทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล สถาบันที่
บริษัทจัดการก าหนดที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการ
ลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นบริษัทจัดการก าหนด
ให้บริการเฉพาะผู้ลงทุนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและ/หรือ 
กองทุนส่วนบุคคล ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
เท่าน้ัน 

หนังสือชี้ชวน  

  

หมายถึง หนังสือชี้ชวนที่มีรายละเอียดตามที่ก าหนด โดยประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหนังสือชี้ชวนเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการ  หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน  

หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้
ท าหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน  หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

ผู้ถือหน่วยลงทุน  หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้น 
พลัส 

วันท าการ  

  

หมายถึง วันและเวลาท าการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

วันท าการซ้ือขายหน่วยลงทนุ  หมายถึง ทุกวันท าการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ก าหนดให้เป็นวันท ารายการซ้ือขาย
หน่วยลงทุน และ/หรือวันท าการของกองทุนต่างประเทศที่
กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุน และ/หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศก าหนดเพิ่มเติม 

วันท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง ทุกวันท าการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ก าหนดให้เป็นวันท ารายการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน 

มูลคา่หน่วยลงทุน  

  

หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมด เมื่อสิ้นวันท าการที่ค านวณ  

ราคาขายหนว่ยลงทุน  

  

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี)  

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน  หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน(ถ้ามี) 

ราคาขายหนว่ยลงทุน  
กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้า (ถ้ามี)  

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน  
กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออก(ถ้ามี)  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต./ 
ส านักงาน ก.ล.ต. 

หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

บริษัทจดทะเบียน  หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ท า
การซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ตลาดหลกัทรัพย์  หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ใบแสดงสิทธ ิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทย (Depositary receipt) 

หลกัทรัพย์อา้งอิง  

  

หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหน่ึงที่ออกโดยบริษัทจด
ทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ  

กลุ่มกิจการ 

  

หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภา
วิชาชีพบัญชีก าหนดเกี่ยวกับการจัดท างบการเงินรวมที่มีการ
จัดท าและเปิดเผยล่าสุด เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีการจัดท างบ
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การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏใน
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดที่ส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ 

อายุถวัเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก 

  

หมายถึง อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนักของกระแสเงินที่จะได้รับจาก
ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ 

ราคาซ้ือ  

  

หมายถึง ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซ้ือ
หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหน้ีตามธุรกรรมการซ้ือโดยมี
สัญญาขายคืน 

มูลคา่ธุรกรรม 

  

หมายถึง ราคาซ้ือรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรม
การซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน จนถึงวันที่มีการค านวณ 

ค าอธิบายศัพท์เร่ืองการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายค าย่อและความหมายของค าย่อ รวมถึง
ค าศัพท์ที่ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ 

ค าศัพท ์ ค าอธิบายศัพท ์

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนดให้
จัดท างบการเงินรวม 

“กองทุนรวมเปดิ” กองทุนรวมประเภทรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน 

“กองทุน CIS ตา่งประเทศ” กองทุนที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีลักษณะเป็นโครงกาลงทุนแบบ
กลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra 
ที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตา่งประเทศ 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่างๆ 
ซ่ึงได้แก่ 

1. กองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานตาม 1. ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท 
ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด 

“กองทุน property” กองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึง
ดังน้ี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“การลดความเสี่ยง” การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน 
derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 
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1. ไม่มีวตัถปุระสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งก าไร (speculate) 

2. มีผลใหค้วามเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลด
ความเสี่ยง 

4. สามารถลดความเสี่ยงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทา่ 
เงินฝาก” 

ทรัพย์สินดังน้ี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มี
ลักษณะท านองเดียวกับเงินฝาก  

2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสิน  

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจาก
คู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจ านวน ณ เวลาใดๆ 

“ดัชนีกลุ่มสินคา้โภคภัณฑ์” ดัชนีที่มอีงคป์ระกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนดิ 

“ดัชนีเงินเฟอ้” ดัชนีที่จดัท าข้ึนโดยมวีัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ 

“ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน” ตราสารทางการเงินทีม่ีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้  

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังน้ี 

1. ตัว๋เงินคลัง  

2. พันธบตัรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.  

3. พันธบตัร B/E P/N ศกุูก หรือหุ้นกู้ ทีก่ระทรวงการคลงัหรือกองทุนฟ้ืนฟูเป็นผู้มี
ภาระผูกพัน  

“ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ” ตราสารที่มีรูปแบบท านองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ 
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศน้ัน 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบันการเงินของ 
Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซ้ือขาย 
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มี ข้ึนเพื่อการซ้ือขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 

1. มีการรวบรวมค าเสนอซ้ือเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซ้ือหลายรายและ     
ผู้เสนอขายหลายราย 
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2. มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซ่ึงก าหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซ้ือ
ขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซ้ือขายเป็นประการอื่น และผู้เสนอซ้ือเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั้น 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณชิย ์

“บค.” บริษัทเครดติฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลกัทรัพย์ 

“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม 
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ท าการซ้ือ
ขายได้ใน SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดท างบการเงินรวม โดยพิจารณา
ตามงบการเงินรวมที่มีการจัดท าและเปิดเผยล่าสุด ทั้งน้ี หากไม่มีงบการเงินรวมให้
พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“บริษัทใหญ่”  บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชเีกี่ยวกบัการจัดท างบการเงินรวม โดยพิจารณาตาม
งบการเงินรวมที่มีการจัดท าและเปิดเผยล่าสุด ทั้งน้ี หากไม่มีงบการเงินรวมให้
พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 

“ใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซ่ึงก าหนดให้เป็น
หลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยการก าหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที่มีภาระผูกพันในการช าระหน้ีตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย           
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี  

“ศูนย์ซ้ือขาย derivatives” ศูนย์ซ้ือขายดังน้ี 

1. ศูนย์ซ้ือขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้า 

2. ศูนย์ ซ้ือขาย  derivatives ซ่ึงจัดตั้ ง ข้ึนและให้บ ริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี  

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวม
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เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล 

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานซ่ึงอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ่งดังน้ี 

1. กองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุนโครงสร้าง
พื้นฐานตาม 1. ทั้งน้ี ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ่งดังน้ี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มกี าหนดเวลาช าระหน้ีไม่เกิน 270 วันนับแต่วันทีอ่อกหุ้นกู ้

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดังน้ี 

1. บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ 

2. ผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ตา่งประเทศ 

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีสว่นได้เสียในกิจการทีล่งทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คูส่ัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงาน เว้นแต่ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลือ่นย้ายความเสี่ยงดา้นเครดิตของทรัพย์สนิที่
ได้รับการประกันความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงตาม
มาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงซ่ึงมีภาระผูกพันที่จะต้องช าระเงินให้แก่
คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหน้ี (credit event) 
ของทรัพย์สินที่ ได้ รับการประกันความเสี่ยง จะได้ รับผลตอบแทนหรือ
ค่าธรรมเนียมส าหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 
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“credit event”  เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการช าระหน้ีตามที่ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดท าโดย CRA ซ่ึงเป็นการประเมินความสามารถในการ
ช าระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา 

“currency risk” ความเสี่ยงด้าน FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา 
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

“derivatives on  
organized exchange” 

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซ้ือขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการค านวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารน้ัน 

“DW” ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูป
บริษัททรัสต์ หรือรูปอื่นใด 

“FX” อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion) ซ่ึงได้แก่ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)  

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ โดยการน าอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาค านวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถอืของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลกัหลัง 
หรือผู้ค้ าประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทยีบระหว่างประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับทีส่ามารถลงทุนได้  

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในคร้ังแรก (Initial Public 
Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถอืของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 
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“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถอืของผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา 

“market price” มูลคา่ตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรียบเทยีบภายในประเทศ 

“NAV” มูลคา่ทรัพย์สินสทุธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซ่ึง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินน้ัน 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซ่ึงอยู่ภายใต้
บังคับของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

“notional amount” มูลคา่ตามหน้าสญัญาของ derivatives 

“obligation”  ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง 
(obligation category & obligation characteristics) 

“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซ่ึงซ้ือขายนอกศูนย์ซ้ือขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสญัญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซ่ึงได้จากการค านวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน 

“regulated market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซ้ือ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับตราสารน้ัน โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ท า
หน้าที่ก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะท านองเดียวกับ
หลักทรัพย์ 

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 
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“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities 
Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น 

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผูอ้อกทรัพย์สินหรือคูส่ัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารที่มีสญัญาซ้ือขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซ่ึงเป็น
การประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดช าระหน้ีของรัฐบาลของประเทศน้ัน 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธใินการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสทิธิได้ (Transferable Subscription 
Right) 

“underlying” สินค้า ตวัแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

 

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทนุรวม :  
 
1.1. ชือ่โครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้น พลสั  
 
1.2. ชือ่โครงการจัดการ (องักฤษ) :  SCB Short Term Fixed Income Plus Fund  
 
1.3. ชือ่ย่อ :  SCBSFFPLUS  
 
1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปดิ  
 
1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายคร้ัง  
 
1.6. การก าหนดอายุโครงการ :  ไม่ก าหนด  
 
1.7. อายุโครงการ : -  ป ี-  เดอืน -  วัน  
 
1.8. อายุโครงการถึงวันที ่(กรณีก าหนดอายุเป็นชว่งเวลา) : -  
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1.9. เงือ่นไข (อายุโครงการ) :  

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติสิ้นสุดลง โดยจะไม่น ากองทรัพย์สินไปจด
ทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการ โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษัท
จัดการจะด าเนินการดังกล่าวโดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญในกรณี
ดังต่อไปน้ี  

(1) กองทุนรวมมีจ านวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน  

(2) กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเน่ืองจากปัจจัยอื่นใดที่ท าให้
ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ  

(3) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้น าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ  

(4) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/หรือมีเหตุให้เชื่อ
ได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทน
ของกองทุนที่ไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดหวัง  

(5) ไม่สามารถสรรหาหรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใด ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ 
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนได้โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว  
 
1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย 

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุน
ที่เสนอขาย :  

2.1. จ านวนเงินทุนของโครงการ : 500,000,000,000.00 บาท  
 
2.2. เงือ่นไข (จ านวนเงินทนุของโครงการ) :  

1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวน
เงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทุนโครงการหรือไม่เกิน 1,500 ล้านบาท (คิดเป็นจ านวน
หน่วยลงทุนไม่เกิน 150,000,000 หน่วย) ทั้งน้ี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนของ
โครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจ านวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทุนของโครงการ 
(green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิด าเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และด าเนินการจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบก าหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกได้โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

2) หากบริษัทจัดการน าเงินไปลงทุนต่างประเทศแล้วเกินร้อยละ 75 ของวงเงินที่บริษัทจัดการได้รับจัดสรรเพื่อ
ลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขอวงเงินเพิ่มเพื่อลงทุนตา่งประเทศจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอาจตามกฎหมาย และขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ
ได้โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน  

อน่ึง การเพิ่มหรือลด และ/หรือการโอนหรือรับโอนวงเงินรับอนุญาตให้สามารถไปลงทุนในต่างประเทศตาม
เงื่อนไข ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลกระทบถึงจ านวนเงินทุนของโครงการซ่ึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ด าเนินการโดยไม่ขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน  

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนได้ และ/หรือบริษัทจัดการอาจยุติหรือปิดเสนอการ
ขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนได้ รวมถึงในกรณีที่กองทุนระดมทุนในช่วง
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การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกได้ไม่เพียงพอต่อการลงทุนในต่างประเทศหรือน้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือ
ด้วยเหตุอื่นใดที่กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ทั้งน้ีข้ึนกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
คืนเงินค่าจองซ้ือ/สั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซ้ือ/สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันยุติการเสนอขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิกการ
จัดตั้งกองทุนแล้วแต่กรณี  
 
2.3. มูลค่าที่ตราไวต้่อหน่วย : 10.0000 บาท  
 
2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 50,000,000,000.0000 หน่วย  
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท  
 
2.6. มูลค่าข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังแรก :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBSFFPLUS-A มูลคา่ข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังแรก 10,000,000.00 บาท 

2. SCBSFFPLUS-B มูลคา่ข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังแรก 5,000.00 บาท 

3. SCBSFFPLUS-C มูลคา่ข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังแรก 5,000.00 บาท 

4. SCBSFFPLUS-I มูลคา่ข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังแรก 1,000.00 บาท 

5. SCBSFFPLUS-P มูลคา่ข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังแรก 1.00 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะก าหนดมูลค่าข้ันต่ าในการสั่งซ้ือ SCBSFFPLUS-I เป็นยอด
รวมมูลค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ในอนาคต ซ่ึงยอดรวมดังกล่าวเป็นยอดรวมการสั่งซ้ือของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ที่มิใช่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)ทุกสาขา) แต่ละราย 
หรือตัวแทนในการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ตัวแทนขายอิสระ) แต่ละรายที่แต่งตั้งโดยบริษัทจัดการ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 
โดยจะปิดประกาศที่ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
อีกทั้งแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง ซ่ึงการด าเนินการ
ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 
 
2.7. มูลค่าข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBSFFPLUS-A มูลคา่ข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป 5,000.00  

2. SCBSFFPLUS-B มูลคา่ข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป 5,000.00  

3. SCBSFFPLUS-C มูลคา่ข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป 5,000.00  

4. SCBSFFPLUS-I มูลคา่ข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป 1,000.00  

5. SCBSFFPLUS-P มูลคา่ข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป 1.00  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.8. มูลค่าข้ันต่ าของการสั่งขายคืน :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBSFFPLUS-A มูลคา่ข้ันต่ าของการสั่งขายคืน 5,000.00  
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2. SCBSFFPLUS-B มูลคา่ข้ันต่ าของการสั่งขายคืน 5,000.00  

3. SCBSFFPLUS-C มูลคา่ข้ันต่ าของการสั่งขายคืน 5,000.00  

4. SCBSFFPLUS-I มูลคา่ข้ันต่ าของการสั่งขายคืน 1,000.00  

5. SCBSFFPLUS-P มูลคา่ข้ันต่ าของการสั่งขายคืน 5,000.00  

 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.9. จ านวนหน่วยลงทุนข้ันต่ าของการสั่งขายคืน :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBSFFPLUS-A จ านวนหน่วยลงทุนข้ันต่ าของการสั่งขายคืน ไม่ก าหนด 

2. SCBSFFPLUS-B จ านวนหน่วยลงทุนข้ันต่ าของการสั่งขายคืน ไม่ก าหนด 

3. SCBSFFPLUS-C จ านวนหน่วยลงทุนข้ันต่ าของการสั่งขายคืน ไม่ก าหนด 

4. SCBSFFPLUS-I จ านวนหน่วยลงทุนข้ันต่ าของการสั่งขายคืน ไม่ก าหนด 

5. SCBSFFPLUS-P จ านวนหน่วยลงทุนข้ันต่ าของการสั่งขายคืน ไม่ก าหนด 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชีข้ันต่ า :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBSFFPLUS-A มูลคา่หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า ไม่ก าหนด 

2. SCBSFFPLUS-B มูลคา่หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า ไม่ก าหนด 

3. SCBSFFPLUS-C มูลคา่หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า ไม่ก าหนด 

4. SCBSFFPLUS-I มูลคา่หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า ไม่ก าหนด 

5. SCBSFFPLUS-P มูลคา่หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า ไม่ก าหนด 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBSFFPLUS-A จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า ไมก่ าหนด 

2. SCBSFFPLUS-B จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า ไมก่ าหนด 

3. SCBSFFPLUS-C จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า ไมก่ าหนด 

4. SCBSFFPLUS-I จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า ไมก่ าหนด 

5. SCBSFFPLUS-P จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า ไมก่ าหนด 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงจ านวนหรือมูลค่าข้ันต่ าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 
2.11 (ถ้ามี) ในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
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ลงทุนเป็นส าคัญ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งใหผู้้ถอืหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่      1 วันก่อน
วันด าเนินการดังกลา่ว ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)  
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการ
ลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและ
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  

3.1. วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  
 
เพื่อระดมเงินออมและเงินลงทุนจากประชาชนทั่วไป นิติบุคคล และ/หรือสถาบันต่าง ๆ ไปลงทุนในเงินฝาก ตรา
สารแห่งหนีร้ะยะสั้นทั้งในและต่างประเทศ  
 
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :  ตราสารหน้ี  
 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :  
 
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในตา่งประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและตา่งประเทศ  
การก าหนดสดัส่วนการลงทนุในต่างประเทศ : ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ  
ไม่เกินร้อยละ 50.00 ของ NAV  

วงเงินการลงทุนในตา่งประเทศบางส่วน ไมเ่กิน  ลา้นเหรียญ  
 
3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :   

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
3.6. การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วตัถุประสงค์ของการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า : ที่มิได้มีวตัถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-
Hedging)  

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน  

3.6.2 วธิีการในการค านวน Global Exposure limit : Commitment approach  

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00  
 
3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน  
 
3.8. กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกวา่ดชันีชีว้ัด (active 
management)  

3.9. ดชันีชีว้ัด/อ้างอิง (Benchmark) :   

1.ดัชนีตราสารหน้ีภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดสว่น (%):50.00 
หมายเหตุ: 
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2.ดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มอีันดบัความน่าเชื่อถอืของผู้ออกตรา
สารอยู่ในระดบั A- ข้ึนไป สดัส่วน (%):10.00 
หมายเหตุ: 

3.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 6 เดอืนเฉลี่ยประเภทบคุคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, 
และธนาคารไทยพาณิชย ์สดัส่วน (%):40.00 
หมายเหตุ: 

 
หมายเหตุ: 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 
ซ่ึงอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด ค าอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัด
ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการ
วัดผลการด า เนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตวั
ดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดท าหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้  
 
3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน  
 
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

รายละเอียดเพิ่มเติม :กองทุนจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหน้ีภาครัฐ ตราสารหน้ีที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งข้ึน ตราสารหน้ีภาคสถาบันการเงิน และตราสารหน้ีภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนจะ
ลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

ทั้งน้ี กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกลุเงินบาท ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงตราสารหน้ีที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถือต่ ากวา่ทีส่ามารถลงทุนได ้(Non – investment grade) ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ในกรณีตราสารดังกล่าวข้างต้นเป็นตราสารหน้ีด้อยสิทธิ์ (Subordinated Debt) จะต้องได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของตราสาร (Issue Rating) หรือมีผู้ค้ าประกันที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่าน้ัน 

ในส่วนที่เหลือจากการลงทุน บริษัทจัดการอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญา
ขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งน้ี กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารที่มีลักษณะของ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กองทุนมีนโยบายที่จะจัดการลงทุนเพื่อให้อายุดูเรชั่นเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio 
Duration) ไม่เกิน 1 ปีโดยประมาณ ทั้งน้ี ในบางกรณีอายุดูเรชั่นเฉลีย่ของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio 
Duration) ณ ขณะใดขณะหน่ึง อาจเกิน 1 ปีได้ เช่น ในช่วงระหว่างรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 15 วัน



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส 
 

15 
 

นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 15 วันท าการก่อน
วันครบอายุหรือเลิกโครงการและ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนท าการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 5 วันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน เป็นต้น 

กองทุนอาจเข้าท าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient 
portfolio management (EPM)) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มข้ึนและ/หรือลด
ค่าใช้จ่ายของกองทุน เช่น ในบางขณะผู้จัดการกองทุนอาจปรับลดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสาร/หลักทรัพย์ 
(Asset allocation) และเพิ่มการลงทุนในสัญญาชื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับตราสาร/หลักทรัพย์น้ัน เพื่อเป็นการ
ลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนของกองทุน ซ่ึงรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน เชน่ 
การท าสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ  
 
3.12. รายละเอียดการลงทนุในต่างประเทศ :  

ลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 50 ของมลูคา่ทรัพย์สินสุทธกิองทุน ทั้งน้ีไมเ่กินวงเงินที่ได้รับจัดสรร  
 
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอีื่นที่จะลงทุน :  
 
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธิีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่าง
ใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนดดังต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
หรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป  

1. ประเภทของตราสาร ได้แก่  

1.1 ตราสารหน้ี  

1.1.1 พันธบตัร  

1.1.2 ตัว๋เงินคลัง  

1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ ์และตราสาร Basel III)  

1.1.4 B/E  

1.1.5 P/N  

1.1.6 ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซ้ือหุ้นกู ้ 

1.1.7 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้  

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

1.2 ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)  

1.3 ตราสาร Basel III  

1.4 ศกุูก  

1.5 SN  

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน  

ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังน้ี  
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2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่ท าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร  

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้
อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุตธิรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชือ่ถอื
ได้ซ่ึงจัดท าตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อช าระหน้ีการค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว
ต้องมกีารรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังน้ี  

2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.4.2 ธนาคารออมสิน  

2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

2.4.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.4.6 ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  

2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7  

ทั้งน้ี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจ านวนรวมถึง
ดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย  

2.5 การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขเพิ่มเติมดงัน้ี  

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

2.5.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลท าให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใดๆ ทรัพย์สินน้ันต้องเป็นทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซ่ึงก าหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้
มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจท าให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย  

2.5.3 ในกรณีที่เป็น SN ซ่ึงมีข้อก าหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถถ่อน SN ดังกล่าว
ก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ.ร้องขอได้  

2.5.4 ในกรณีที่เป็น SN ซ่ึงเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องด าเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปน้ี
ก่อนการลงทุน  

2.5.4.1 ให้ผู้ออก SN ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละ
เดือน ทั้งน้ี ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ. ให้ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันท าการ
ถัดไป  

2.5.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยส าคัญให้ผู้ออก SN ค านวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันท ี 

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS  

กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังน้ี  
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1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกับข้อก าหนดส าหรับตราสารทางการเงินทั่วไปใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  

2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังน้ี (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแท่ง)  

2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ กองทุนสามารถลงทุนได้  

2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single 
entity limit ของ กองทุนน้ัน  

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

2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนน้ัน  

3. ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวม ฟีดเดอร ์

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังน้ี  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2. ธนาคารออมสิน  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  

6. ธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก  

10. สถาบันการเงินตา่งประเทศที่มลีักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.  

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)  

การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดังน้ี  

1. คู่สญัญา ตอ้งเป็นนิติบคุคลดังน้ีที่สามารถเข้าเป็นคู่สญัญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย  

1.1 ธพ.  

1.2 บง.  

1.3 บค.  

1.4 บล.  

1.5 บริษัทประกันภัย  

1.6 ธปท.  

1.7 กองทุนฟ้ืนฟ ู 

1.8 นิติบคุคลที่มกีฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน  



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส 
 

18 
 

1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยวิธกีารงบประมาณ  

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการท า reverse repo ตอ้งเป็นตราสาร ดังน้ี  

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องม ีcredit 
rating อยูใ่นอันดบั investment grade  

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

2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่
ถึงก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  

2.4 B/E P/N หรือศกุูก ที่มอีายุไมเ่กิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซ่ึงมี 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 ตราสารหน้ีซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ข้ึนทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหน้ี หรือที่มีข้อมูลราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซ่ึงมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดังน้ี  

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 เดือนที่ข้ึนทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหน้ีหรือที่มีข้อมูลราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซ่ึงมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดังน้ี  

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

2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อันดบัแรก  

2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม  

3. ระยะเวลาการรับช าระหนีข้อง reverse repo ต้องไมเ่กิน 90 วัน  

4. ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการตอ้งปฏิบตัิส าหรับการลงทุนใน reverse repo ตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  

ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนดังน้ี  

1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นผู้ไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธรุกิจ SBLโดยในกรณีที่คู่สัญญาดงักลา่ว
กระท าการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังน้ีที่สามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกิจการได้ตาม
กฎหมายไทย  

1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL  

1.2 ธปท.  

1.3 กองทุนฟ้ืนฟ ู 

1.4 ธนาคารเพื่อการน าเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย  
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1.5 ธพ.  

1.6 บง.  

1.7 บล.  

1.8 บริษัทประกันชวีิต  

1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมลูคา่ทรัพย์สินของผูล้งทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป  

1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  

1.11 นิติบคุคลอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิม่เติม  

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ
หลักทรัพย์ที่ ธปท. ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์  

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องด าเนินการดังน้ี  

3.1 ด าเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็น
หลักประกันดังน้ี  

3.1.1 เงินสด  

3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย  

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

3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋ว
ที่ถึงก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  

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

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 อยูใ่นอันดบั investment grade  

3.1.6 ตราสารหน้ีที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.1.7 หนังสอืค้ าประกันที ่ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน  

3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทั้งน้ี ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตรา
สารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้  

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF  

3.2 ด าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือด าเนินการโดยวิธีอื่นซ่ึงจะมีผลให้ 
บริษัทจัดการสามารถบังคับช าระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน  

3.3 ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือท าให้ไม่สามารถบังคับตาม
หลักประกันน้ันได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั้นเอง  

3.4 ด ารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม  

3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังน้ี  

3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน  

3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังน้ี  

3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึนเป็นผู้มีภาระผูกพัน  
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3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถึง
ก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  

3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังน้ี  

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

3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย  

3.5.4 reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย  

4. ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลกัษณะและสาระส าคัญของสญัญาตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายืมและให้ยืม
หลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังน้ี  

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหน่ึงหรือ
หลายอย่างดังน้ี  

1.1 ทรัพย์สินทีก่องทุนสามารถลงทุนได้  

1.2 อตัราดอกเบี้ย  

1.3 อตัราแลกเปลี่ยนเงิน  

1.4 เครดติ เช่น credit rating หรือ credit event เป็นตน้  

1.5 underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม  

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน 
(spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (futures price) เท่าน้ัน ทั้งน้ี ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่
ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้
อย่างแพร่หลายด้วย  

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ.จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ตอ่เมือ่  

2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการ  

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี  

2.2.1 derivatives on organized exchange  

2.2.2 OTC derivatives ดังน้ี  

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็น ธพ. ธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งข้ึน ตัวแทนซ้ือขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives  

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหน้ีด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้าน้ันต้องเป็นทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้าน้ันก็ตาม  

3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)  

บลจ.ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจ
ต้องช าระหน้ีตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives น้ัน และเป็นไป
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
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4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง  

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

5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives  

บริษัทจัดการต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังน้ี  

5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที่ 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดอืน ทั้งน้ี ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ให้ค านวณและแจ้งมูลคา่ยุตธิรรม
ภายในวันท าการถัดไป  

5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง
ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที  

5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้  

6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคู่สญัญาใน credit derivatives  

บลจ. ต้องปฏิบัตติามเงือ่นไขดังน้ี  

6.1 เข้าเป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่าน้ัน  

6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหน่ึง
อย่างใด ดังน้ี  

6.2.1 Credit Default Swap : ซ่ึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการช าระหน้ีตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation น้ัน โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขาย
ประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซ้ือประกันความเสีย่งเมื่อเกดิ credit event ข้ึนโดย
จะมีผลให้ข้อตกลงซ้ือประกันความเสี่ยงครบก าหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดใน
วันครบก าหนดตามปกติ) ทั้งน้ี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) 
หรือ obligation มีหลายรายการซ่ึงก าหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ช าระหน้ีเมื่อเกิด credit event 
ข้ึนกับ obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event 
ข้ึนกับ obligation รายการใดรายการหน่ึงในกลุม่ obligation ซ่ึงจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์
รายน้ัน แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ข้ึนกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 
Credit Default Swap)  

6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซ่ึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่
เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะ
จ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้า
มี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซ้ือประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วน
ที่เพิ่มข้ึน (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit 
event หรือครบก าหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)  

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

6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายอื่น  

6.3.2 ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแห่งหน้ีหรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่  credit 
derivatives น้ันอ้างอิงเสื่อมเสียไป  

6.3.3 ไม่มีข้อก าหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา  
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3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธิีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่าง
ใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนดดังต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
หรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  

ทั้งน้ี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการท า
สัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO 
หรือที่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่
จัดตั้งและเสนอขายใน GMS  

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป  

1.1 ตราสารหน้ีต่างประเทศ  

1.1.1 พันธบตัร  

1.1.2 ตัว๋เงินคลัง  

1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ ์และตราสาร Basel III)  

1.1.4 B/E  

1.1.5 P/N  

1.1.6 ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซ้ือหุ้นกู ้ 

1.1.7 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้  

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

1.2 ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III)  

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ  

1.4 ศกุูก ต่างประเทศ  

1.5 SN ตา่งประเทศ  

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน  

ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังน้ี 

2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่ท าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้) 

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้
อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุตธิรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชือ่ถอื
ได้ซ่ึงจัดท าตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อช าระหน้ีการค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว
ต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังน้ี 

2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
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2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 

ทั้งน้ี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจ านวนรวมถึง
ดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 

2.5 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังน้ี 

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

2.5.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลท าให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใดๆ ทรัพย์สินน้ันต้องเป็นทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซ่ึงก าหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้
มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจท าให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือ     ชี้ชวน
ด้วย 

2.5.3 ในกรณีที่เป็น SN ซ่ึงมีข้อก าหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถถ่อน SN ดังกล่าว
ก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ.ร้องขอได้ 

2.5.4 ในกรณีที่เป็น SN ซ่ึงเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN น้ันมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที่
น่าเชื่อถือได้ซ่ึงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ บลจ. ต้องด าเนินการจัดให้มีข้อตกลงกบั
ผู้ออก SN ดังต่อไปน้ีก่อนการลงทุน 

2.5.4.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซ่ึงเกิดจากวิธีการค านวณเดียวกับที่ใช้ในการค านวณ
ราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือดังกล่าว ให้ บลจ. ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งน้ี ใน
กรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ. ให้ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันท าการถัดไป 

2.5.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยส าคัญ ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็น
มูลค่ายตุิธรรมของ SN มายัง บลจ. ทันที 

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 

กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายในต่างประเทศ 

ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังน้ี 

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกับข้อก าหนดส าหรับตราสารทางการเงินทั่วไปใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3 

2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังน้ี 

2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่ก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์
และตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ซ่ึงเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มี
การซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 

2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญ
ของ IOSCO 

2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการส าหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของ
ประเทศน้ัน 

3. ประเทศที่ก ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั้งน้ี ตาม
รายชื่อประเทศที่ส านักงานก าหนด 

4. ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจ ากัดการกูย้มื
ไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจ าเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่าน้ัน และมีนโยบายการลงทุนดังน้ี (ไม่ใช้
กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซ่ึงเป็นกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแท่ง) 
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4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน CIS ต่างประเทศน้ัน 

4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single 
entity limit ของ MF (investing fund) น้ัน 

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

4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF น้ัน 

5. กรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าว
ต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะท านองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานโดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มี
การเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจ าเป็นและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลกัษณะดังกล่าวไว้ในหนังสอื
ชี้ชวนด้วย 

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก 

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังน้ี 

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

2. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

3. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. – 2. 

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนในต่างประเทศ (reverse repo) 

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (securities lending) 

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังน้ี 

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหน่ึงหรือ
หลายอย่างดังน้ี 

1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 

1.2 อัตราดอกเบี้ย 

1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 

1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 

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

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน 
(spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (futures price) เท่าน้ัน ทั้งน้ี ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่
ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้
อย่างแพร่หลายด้วย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 

2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี 
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2.2.1 derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC derivatives ดังน้ี 

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE 

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหน้ีด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้าน้ันต้องเป็นทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้าน้ันก็ตาม 

3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 

บลจ.ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจ
ต้องช าระหน้ีตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives น้ัน และเป็นไป
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง 

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

5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังน้ี 

5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที่ 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดอืน ทั้งน้ี ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ให้ค านวณและแจ้งมูลคา่ยุตธิรรม
ภายในวันท าการถัดไป 

5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง
ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที 

5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้ 

6.หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 

บลจ.จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังน้ี 

6.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่าน้ัน 

6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหน่ึง
อย่างใด ดังน้ี 

6.2.1 Credit Default Swap : ซ่ึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการช าระหน้ีตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation น้ัน โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขาย
ประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซ้ือประกันความเสีย่งเมื่อเกดิ credit event ข้ึนโดย
จะมีผลให้ข้อตกลงซ้ือประกันความเสี่ยงครบก าหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดใน
วันครบก าหนดตามปกติ) ทั้งน้ี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) 
หรือ obligation มีหลายรายการซ่ึงก าหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ช าระหน้ีเมื่อเกิด credit event 
ข้ึนกับ obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event 
ข้ึนกับ obligation รายการใดรายการหน่ึงในกลุม่ obligation ซ่ึงจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์
รายน้ัน แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ข้ึนกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 
Credit Default Swap) 

6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซ่ึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่
เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะ
จ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้า
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มี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซ้ือประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วน
ที่เพิ่มข้ึน (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit 
event หรือครบก าหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 

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

6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายอื่น 

6.3.2 ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแห่งหน้ีหรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่  credit 
derivatives น้ันอ้างอิงเสื่อมเสียไป 

6.3.3 ไม่มีข้อก าหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา  
 
3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :  

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพือ่เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ 
:  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่าง
ใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนดดังต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
หรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  

ส่วนที่ 1 : อัตราสว่นการลงทุนที่ค านวณตามผูอ้อกทรัพย์สินหรือคูส่ัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้น
ไป 

ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ 
investment gradeแตต่่ ากวา่ 2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝาก
หรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอยา่งหนึ่ง
ดังน้ี 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment 
grade  

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งน้ี เฉพาะเงินฝากหรือ
ตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน  

ไม่เกิน 20% 

ห รื อ ไ ม่ เ กิ น  10% เ มื่ อ เ ป็ น ก า ร ล งทุ น ใ น
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ 
national scale ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

5 ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดังน้ี 
5.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN 
หรือศกุูก ที่ผู้ออกจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย หรือ
สาขาของ ธพ. ตา่งประเทศที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

ไม่เกินอัตราดังน้ี แลว้แตอ่ัตราใดจะสูงกวา่ 

(1) 20% หรือ 

(2) น้ าหนักของตราสารทีล่งทุนใน benchmark 
+ 5% 
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5.2 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอยา่งหนึ่ง
ดังน้ี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผู้ออกมกีารเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป
โดยมรีายละเอยีดตาม filing 

5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหน้ี 
< 397 วัน นับแต่วันทีล่งทุน และไม่ได้มีลกัษณะ
ตาม 5.2.1 หรือ  

5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกลา่วต้องเป็น
บุคคลดังน้ี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเชื่อที่อยูอ่าศัย  

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเข้าแห่ง
ประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment 
grade 

5.5 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่ีก าหนดวันช าระหนี้ 
> 397 วัน นับแตว่ันทีล่งทุน ต้องข้ึนทะเบียน
หรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

6 ทรัพย์สินดังน้ี  

6.1 ตราสารที่มลีักษณะครบถ้วนดังน้ี  

6.1.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN 
หรือ ศุกูกที่ผู้ออกจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารน้ันในต่างประเทศ หรือผูอ้อก
จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตา่งประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของ ธพ.ตา่งประเทศที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตรา
สาร Basel III 

6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment 
grade 

6.1.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง 
ดังน้ี 

รวมกันไม่เกินอตัราดังน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่ 

(1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุน
ในตา่งประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลอืกใช้credit rating แบบ 
national scale ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด) หรือ 

(2) น้ าหนักของทรัพย์สินทีล่งทุนใน benchmark 
+ 5% 
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6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ
ในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป
โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

6.1.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระ
หน้ี < 397 วัน นับแตว่ันทีล่งทุน และไม่ไดม้ี
ลักษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผกูพัน
ตามตราสารดังกล่าวตอ้งเป็นบุคคลดังน้ี 
6.1.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหวา่งประเทศที่
ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

6.1.3.3.3 สถาบันการเงินตา่งประเทศที่มลีักษณะ
ท านองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 
6.1.3.3.2 

6.1.4 ในกรณีที่เป็นตราสารทีม่ีก าหนดวันช าระหน้ี 
> 397 วัน นับแตว่ันทีล่งทุน ต้องข้ึนทะเบียนหรือ
อยู่ในระบบของ regulated market 

6.2 ธุรกรรมดังน้ี ที่คู่สญัญามี credit rating อยู่
ในระดับ investment grade 

6.2.1 reverse repo 

6.2.2 OTC derivatives 

7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 
(SIP) 

รวมกันไม่เกิน 5% 

หมายเหตุ :ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังน้ี ไม่มีข้อก าหนดเกีย่วกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสาร
หรือคูส่ัญญา แลว้แต่กรณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange  

ส่วนที่ 2 : อัตราสว่นการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

 1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัททีอ่ยู่ใน
กลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคูส่ัญญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว  

ไม่เกินอัตราใดอัตราหน่ึงดังน้ี แล้วแตอ่ัตราใดจะ
สูงกวา่ 

(1) 25% หรือ 

(2) น้ าหนักของทรัพย์สินทีล่งทุนใน benchmark 
+ 10% 

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังน้ี ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange  
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ส่วนที่ 3 : อัตราสว่นการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ 
P/N ที่นิตบิุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
สาขาในตา่งประเทศของนิตบิุคคลดังกลา่ว) เป็น
ผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สญัญา ดังน้ี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย
เฉพาะจดัตั้งข้ึน 

1.2 ธพ. 

1.3 บง. 

1.4 บค. 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ที่อยูอ่าศัย 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที ่MFได้รับโอนกรรมสิทธิ์มา
จากคู่สญัญาตาม reverse repo หรือ securities 
lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชีเว้นแต่
เป็น MF ที่มอีายุโครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉลี่ยตาม
รอบอายกุองทุน 

- อัตราข้างต้นไมใ่ชก้ับ MF ที่อายกุองทุน
คงเหลอื < 6 เดือน ทั้งน้ี เฉพาะ MF ที่ม ี
อายุโครงการ > 1 ปี  

  

2 ทรัพย์สินดังน้ี 

2.1 B/E P/N หรือ SN ที่มเีงือ่นไขห้ามเปลี่ยนมือ
แต่MF ไดด้ าเนินการให้มกีารรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารไดต้ามวธิีการที่กฎหมายก าหนด หรือมี
เงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได ้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทยีบเทา่เงินฝากทีม่ี
ระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนน้ี  

(ข้อนี้ไม่ใชก้ับการลงทุนของกองทุนรวมปดิ และ
กองทุน buy & hold ทีล่งทนุใน B/E P/N SN 
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มอีายุไม่
เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของ MF หรือ
มีการลงทุนใน derivatives เพื่อใหท้รัพย์สิน
ดังกลา่วมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน) 

รวมกันไม่เกิน 25% 

3 reverse repo  ไม่เกิน 25% 

4 securities lending  ไม่เกิน 25% 

5 
ตราสารที่มีอันดับความน่าเชือ่ที่ตวัตราสารและ ผู้
ออกตราสารทีต่่ ากวา่ที่สามารถลงทุนได้ (non-
investment grade / unrated)  

ไม่เกิน 20% 

6 
ตราสารดังน้ี (total SIP)  

6.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในสว่นที่ 1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนที่ค านวณตาม ผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา 
(single entity limit)  

6.2 ตราสาร non-investment grade / unrated 
แต่ไม่รวมถึงตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN ศุ

รวมกันไม่เกิน 15% 
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กูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วน 
ดังน้ี  

6.2.1 มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 
ของส่วนที ่1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้
ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

6.2.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ ากวา่ 

investment grade หรือไมม่ี credit rating 

 7 
derivatives ดังน้ี 

  
7.1 การเข้าท าธุรกรรม 
derivatives ที่มี
วัตถุประสงคเ์พื่อการลด
ความเสี่ยง (hedging) 

ไม่เกินมลูคา่ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 
 

  
7.2 การเข้าท าธุรกรรม 
derivatives ที่มิใช่เพือ่การ
ลดความเสี่ยง (non-
hedging limit) 

global exposure limit 
7.2.1 กรณี MF ไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน1 

จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้งไม่
เกิน 100% ของ NAV  

  
7.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน2 
จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า
ความเสียหายสูงสดุ (value-at-risk : VaR) ของ MF ตอ้งเป็นดังน้ี  
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV 
(2) relative VaR ≤ 2 เทา่ ของ VaR ของ benchmark 
หมายเหตุ : “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความวา่ การลงทุนใน
สัญญาซ้ือขายลว่งหนา้ที่มกีลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic 
investment) หรือ การลงทนุในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่มีความซับซอ้น 
(exotic derivatives) 

8 
ทรัพย์สิน ดังน้ี 
8.1 ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน 
8.2 ตราสาร Basel III 

8.2 derivatives หรือ SN ทีม่ี underlying เป็นตรา
สารตาม ตามข้อ 8.1 – 8.2 

ทุกประเภทรวมกัน 

ไม่เกิน 20% 

  

9 
หน่วย CIS ที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย (โดย
หน่วย CIS ดังกล่าวจะมีนโยบายสอดคลอ้งกับ
กองทุนรวม และไม่ท าใหค้วามเสี่ยงของกองทุน
รวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคญั) 

ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

** หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือ่การด าเนินงานของกองทุนไม่มี
ข้อก าหนดเกี่ยวกับ product limit  
1,2 รายละเอียดของการค านวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานประกาศก าหนด  
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ส่วนที่ 4 : อัตราสว่นการลงทุนที่ค านวณตามความมีสว่นได้ส่วนเสียในกิจการทีล่งทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 

  

  

ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสาร Basel III 
และศุกกูของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทย 
หรือตราสารหน้ีภาครัฐต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน 
(financial liability)1 ของผูอ้อกตราสารรายน้ัน 
ตามที่เปดิเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชลี่าสดุ โดยไม่ให้นับรวมมูลค่า
หน้ีสินดังกลา่วของเจ้าหน้ีทีม่ีความเกี่ยวข้องกับผู้
ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็น
ต้น 

ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไม่มีหนี้สินทาง
การเงินตามที่เปดิเผยไวใ้นงบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชลี่าสดุ2 ให้ใชอ้ัตราส่วนไมเ่กิน 1 
ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสาร
ตามข้อนี้ของผู้ออกรายน้ันเป็นรายคร้ัง เว้นแตใ่น
กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้
โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating 
อยู่ในระดับต่ ากวา่ investment grade หรือไม่มี 
credit rating ใหบ้ลจ.ลงทนุเพื่อกองทุนภายใต้
การจัดการของบลจ.รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 
ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสาร
ดังกลา่วเป็นรายคร้ัง เว้นแตก่รณีที่ผู้ออกตราได้มี
การยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นราย
โครงการ 

(อัตราสว่นตาม 2.2 ไมใ้ชก้บักรณีเป็นตราสารที่
ออกโดยบคุคล ดังน้ี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ย

ธุรกิจสถาบันการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ที่อยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
7. ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเข้าแห่ง

ประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. 10.สถาบันการเงินระหวา่งประเทศที่

ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบันการเงินตา่งประเทศที่มีลักษณะ

ท านองเดียวกับบุคคลตาม1.-9.) 
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2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมด
ของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออก
หน่วยน้ัน  
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในกรณี ดังน้ี 

2.1 การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้ง
ข้ึนใหม่ที่มีขนาดเลก็ และมีการเสนอขายต่อผู้
ลงทุนในวงกวา้งโดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1 หน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดท างบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีน้ัน โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับใน
ร ะดั บสากล  เ ช่ น  International Financial Reporting Standards (IFRS) ห รือ  United States Generally 
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น  

2 รวมถึงกรณียังไมค่รบก าหนดการจดัท างบการเงินในคร้ังแรกของผู้ออกตราสาร  

“ทั้งน้ี การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม”  

ส่วนที่ 5 : การด าเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 

1.ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัท
จัดการจะด าเนินการดังต่อไปน้ี 

(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ 
และจัดส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัด
จากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 

(2) จ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินน้ันขาดคุณสมบัติเว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4. 

(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน 
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จ าหน่ายทรัพย์สินน้ันออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว 

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนด แต่ต่อมาการลงทุน
ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการ
จะด าเนินการดังต่อไปน้ี 

(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่การลงทุนไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวัน
ท าการถัดจากวันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 

(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่ก าหนด 

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
ส าคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังน้ี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4. 
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(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภท
ทรัพย์สิน ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที่ 
3 ในข้อ 1 

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

(4) เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดท ารายงานข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขได้ และจัดส่งรายงานต่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนน้ัน 

3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปน้ี จนเป็นเหตุให้
ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม 

(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมน้ัน 

(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 

4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้อง
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ และจะส่งรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการของบริษัทจัดการในเร่ือง
ดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อนครบ
ระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งน้ี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการสามารถด าเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้ 

ส่วนที่ 6 : การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 
บริษัทจัดการต้องด าเนินการดังต่อไปน้ี 

(1) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ท าให้มีการลงทุนไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันท า
การถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 

(2) ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2 

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้
บริษัทจัดการด าเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วัน
นับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติ
จ ากผู้ ถื อห น่ ว ยลงทุ น ให้ เ ปลี่ ย นแปลงปร ะ เ ภทของกองทุ น ร วมภายในก าหนด เ วล าดั ง กล่ า ว  
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ 
โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่า 

การเปลี่ยนแปลงดังกลา่วจะมีผลใช้บงัคับ และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทนุไม่เปน็ไป
ตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเพิ่มเติม 
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4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
 
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี  
 
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  

- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ยที่เรียกเก็บผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

4.3. รายละเอียดเพิม่เติม (การแบ่งชนดิหน่วยลงทุน) :  

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน 

ช่ือย่อ ค าอธิบายเพิ่มเติม 

1. ชนิดหน่วยลงทุน A  SCBSFFPLUS-A 
เฉพาะผูล้งทุนที่มบีัญชีซ้ือขายหนว่ยลงทุนและ/หรือท ารายการ
ซ้ือขายหน่วยลงทุนกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ทุก
สาขา 

2. ชนิดหน่วยลงทุน B SCBSFFPLUS-B 
เฉพาะผูล้งทุนที่มบีัญชีซ้ือขายหนว่ยลงทุนและ/หรือท ารายการ
ซ้ือขายหน่วยลงทุนกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ทุก
สาขา 

3. ชนิดหน่วยลงทุน C SCBSFFPLUS-C 
เฉพาะผูล้งทุนที่มบีัญชีซ้ือขายหนว่ยลงทุนและ/หรือท ารายการ
ซ้ือขายหน่วยลงทุนกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ทุก
สาขา 

4. ชนิดหน่วยลงทุน I SCBSFFPLUS-I 

เฉพาะผูล้งทุนที่มบีัญชีซ้ือขายหนว่ยลงทุน และ/หรือท ารายการ
ซ้ือขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนตามทีบ่ริษัทจัดการก าหนด (ที่มใิชธ่นาคาร
ไทยพาณิชย์) และ/หรือตวัแทนในการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วย
ลงทุน (ตัวแทนขายอิสระ) ที่แต่งตั้งโดยบริษัทจัดการ  

5. ชนิดหน่วยลงทุน P  SCBSFFPLUS-P 

เฉพาะผูล้งทุนประเภทบคุคล กลุ่มบคุคล นติิบคุคล สถาบันที่
บริษัทจัดการก าหนดที่ตอ้งการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน 
(Total return) โดยในเบื้องต้นบริษัทจัดการก าหนดให้บริการ
เฉพาะผูล้งทุนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและ/หรือ กองทุนส่วน
บุคคล ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเทา่น้ัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตาม
เงื่อนไขตามตารางข้างต้น อีกทั้ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขข้างต้นได้ใน
ภายหลัง ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 
โดยจะปิดประกาศที่ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
อีกทั้งแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง ซ่ึงการด าเนินการ
ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  

5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 
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- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 
 
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขาย เท่ากับ ราคาที่เสนอขายหน่วย
ลงทุนคร้ังแรก (หน่วยละ 10.00 บาท) บวกด้วย ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ซ่ึงผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อซ้ือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ โดยก าหนดระยะเวลาเสนอขาย ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 พฤศจิกายน 
2556 ในระหว่างเวลาท าการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ในกรณีที่มียอดการจ าหน่ายหน่วยลงทุน เท่ากับจ านวนเงินทุนของโครงการก่อน
ครบก าหนดสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาปิดการเสนอขายและด าเนินการ
จดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม 

อน่ึง กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาน้ัน ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้ หรือผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 
คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้แต่ส าหรับกรณีผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลน้ัน ผู้ลงทุน
ไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด เว้นแต่
บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน 

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญที่ผู้ลงทุนควร
ทราบ ใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ใบค าขอใช้บริการกองทุนได้ที่บริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกวันท าการในระหว่างเวลาท า
การ 

5.2.2 วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 

5.2.2.1 บริษัทจัดการ 

(1) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบค าขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอกใบ
ค าขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้
สั่งซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจนแล้วน า
เอกสารดังกล่าว ซ่ึงผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที่บริษัท
จัดการก าหนด พร้อมทั้งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามจ านวนเงินที่สั่งซ้ือไปยื่นที่บริษัทจัดการ 

(2) มูลค่าการสั่งซ้ือขั้นต่ า แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังน้ี 

ชนิดหน่วยลงทุน I : 1,000.00 บาท 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะก าหนดมูลค่าข้ันต่ าในการสั่งซ้ือหน่วยลงทนุน้ีเป็นยอดรวมมูลคา่สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนได้ในอนาคต ซ่ึงยอดรวมดังกล่าวเป็นยอดรวมการสั่งซ้ือของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ที่มิใช่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา) แต่ละราย หรือตัวแทนในการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ตัวแทนขายอิสระ) แต่ละรายที่แต่งตั้งโดยบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะปิดประกาศที่
ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) อีกทั้งแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น 
บริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 
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5.2.2.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(1) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบค าขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอกใบ
ค าขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้
สั่งซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจนแล้วน า
เอกสารดังกล่าว ซ่ึงผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที่บริษัท
จัดการก าหนด พร้อมทั้งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามจ านวนเงินที่สั่งซ้ือไปยื่นที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้าม)ี 

(2) มูลค่าการสั่งซ้ือขั้นต่ า แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังน้ี 

ชนิดหน่วยลงทุน A : 20,000,000.00 บาท 

ชนิดหน่วยลงทุน B : 3,000,000.00 บาท 

ชนิดหน่วยลงทุน C : 50,000.00 บาท 

ชนิดหน่วยลงทุน I : 1,000.00 บาท* 

*ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะก าหนดมูลค่าข้ันต่ าในการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนน้ีเป็นยอดรวมมูลค่าสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนได้ในอนาคต ซ่ึงยอดรวมดังกล่าวเป็นยอดรวมการสั่งซ้ือของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ที่มิใช่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา) แต่ละราย หรือตัวแทนในการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ตัวแทนขายอิสระ) แต่ละรายที่แต่งตั้งโดยบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการดังกลา่วล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะปิดประกาศที่
ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) อีกทั้งแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น 
บริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 

- ชนิดหน่วยลงทุน A B และ C 

เฉพาะผู้ลงทุนที่มีบัญชีซ้ือขายหน่วยลงทุนและ/หรือท ารายการซ้ือขายหน่วยลงทุนกับธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา เท่าน้ัน 

- ชนิดหน่วยลงทุน I 

เฉพาะผู้ลงทุนที่มีบัญชีซ้ือขายหน่วยลงทุน และ/หรือท ารายการซ้ือขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนตามที่บริษัทจัดการก าหนด (ที่มิใช่ธนาคารไทยพาณิชย์) และ/หรือตัวแทนใน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ตัวแทนขายอิสระ) ที่แต่งตั้งโดยบริษัทจัดการ 

5.2.2.3 ATM 

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่
บริษัทจัดการก าหนด ซ่ึงจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่ส านักงานของบริษัท
จัดการ ส านักงานใหญ่และส านักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการ
เร่ิมให้บริการ 

5.2.2.4 Tele-bank 

ไมมี่ 
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5.2.2.5 ไปรษณีย ์

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
ก าหนด ซ่ึงจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงาน
ใหญ่และส านักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการ 

5.2.2.6 Internet 

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือผ่านบริการอินเตอร์เน็ต โดยผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนและได้ขอใช้
บริการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตแล้ว สามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ที่เว็บไซด์ของบริษัทจัดการ ภายใต้
รายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้ันตอนวิธีการใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการ
ก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5.2.2.7 หักบัญชี 

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด ซ่ึงจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่
ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการ 

5.3 การรับช าระและการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

5.3.1 บริษัทจัดการ 

(1) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาเสนอขายโดย
ช าระเป็นเงินสด   /เงินโอน หักบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่บริษัทจัดการก าหนด หรือเช็ค ดราฟต์ ที่สามารถเรียก
เก็บเงินได้ในเขตหกับัญชีเดียวกับทีท่ าการของบริษัทจัดการที่รับค าสั่งซ้ือภายในวันทีส่ั่งซ้ือเทา่น้ัน โดยเช็ค หรือ
ดราฟต์จะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซ้ือหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บัญชีจองซ้ือกองทุน 
บลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด"หรือบัญชีจองซ้ือกองทุนอื่นที่บริษัทจัดการอาจก าหนดเพิ่มเติมได้ในอนาคต เพื่อ (ระบุ
ชื่อผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน) และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกใน
การติดต่อไวห้ลงั เช็ค หรือดราฟต์ ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะออกหลักฐานการรับเงินและค าสัง่ซ้ือใหแ้ก่ผู้สัง่ซ้ือหน่วย
ลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 

อีกทั้ง บริษัทจัดการอาจพิจารณารับช าระเงินคา่ซ้ือหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนดอนุญาต โดยการตัด
เงินจากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดในวันที่ที่สั่งซ้ือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะรับช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ณ สถานที่ หรือช่วงระยะเวลาหรือ
ภายใต้เงื่อนไขอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ 
www.scbam.com หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บริการรับช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วย
บัตรดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.scbam.com หรือช่องทางใดที่
เหมาะสม การช าระด้วยบัตรดังกล่าวจะไม่มีการสะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคาร/บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่าง
อื่น 

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ในอนาคต โดยไม่
ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบัญชีดังกล่าวอาจเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อื่นใด ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออมทรัพย์ก็ได้ ซ่ึงหากมีดอกเบี้ยรับ หรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดข้ึนในบัญชีจองซ้ือ
หน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน 

บริษัทจัดการอาจก าหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีได้โดยน าเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่
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ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อช าระเป็นค่าซ้ือหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนน้ีในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกได้ตามหลักเกณฑ์/
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการก าหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 

อน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของการ
เสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในวัน
ดังกล่าวโดยการรับช าระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่าน้ัน ทั้งน้ีข้ึนกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
ส าคัญ 

(2) การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้เต็มจ านวนแล้ว 
โดยบริษัทจัดการจะน าเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนและดอกเบี้ยที่เกิดข้ึนจากเงิน
ดังกล่าว (ถ้ามี) เข้าบัญชี "กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหน้ี พลัส" ซ่ึงเป็นบัญชีเดินสะพัด หรือ
บัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน หรือบัญชีอื่นที่บริษัทจัดการอาจก าหนด
เพิ่มเติมได้ในอนาคต ภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายคร้ังแรก 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีน้ีได้ในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการ
แก้ไขโครงการ 

(3) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะด าเนินการยกเลิกรายการสั่งซ้ือน้ัน
และแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท์ 

(4) ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนโดยการหักบัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตร
อื่นใดของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนดอนุญาต 
ทั้งน้ี หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการหักบัญชีบัตรดังกล่าวได้ หรือบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซ้ือหน่วย
ลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซ้ือมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันท าการถัดจากวันที่สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(5) ในการช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอืน่
ที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดน้ี ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าซ้ือหน่วย
ลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหน้ีกับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 

(6) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน/ใบยืนยันการซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันท าการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

(7) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้ช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่า
ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

(8) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซ้ือหน่วยลงทุนของ
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

5.3.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(1) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่
ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายในระยะเวลาเสนอขายโดยช าระเป็นเงินสด/เงินโอน หักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารตามที่บริษัทจัดการก าหนด เช็ค ดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับส านักงานของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่รับค าสั่งซ้ือภายในวันที่สั่งซ้ือเท่าน้ันในกรณีที่ท าการสั่งซ้ือเป็น
เช็คหรือดราฟต์ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ผู้สั่งซ้ือจะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซ้ือและขีด
คร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด” และในกรณีที่สั่งซ้ือเป็นเช็ค หรือดราฟต์ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนรายอื่น ผู้สั่งซ้ือจะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บัญชีจองซ้ือกองทุน 
บลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด”ซ่ึงเป็นบัญชีกระแสรายวันและ/หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับ
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ธนาคารพาณิชย์ และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทข์อง ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการตดิตอ่
ไว้หลัง เช็ค หรือดราฟต์ ทั้งน้ี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะออกหลักฐานการรับเงินและค าสั่ง
ซ้ือให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 

อีกทั้ง บริษัทจัดการอาจพิจารณารับช าระเงินคา่ซ้ือหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนดอนุญาต โดยการตัด
เงินจากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดในวันที่ที่สั่งซ้ือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะรับช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ณ สถานที่ หรือช่วงระยะเวลาหรือ
ภายใต้เงื่อนไขอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ 
www.scbam.com หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บริการรับช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วย
บัตรดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.scbam.com หรือช่องทางใดที่
เหมาะสม การช าระด้วยบัตรดังกล่าวจะไม่มีการสะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคาร/บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่าง
อื่น 

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ในอนาคต โดยไม่
ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบัญชีดังกล่าวอาจเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อื่นใด ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออมทรัพย์ก็ได้ ซ่ึงหากมีดอกเบี้ยรับ หรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดข้ึนในบัญชีจองซ้ือ
หน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน 

บริษัทจัดการอาจก าหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีได้โดยน าเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่
ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อช าระเป็นค่าซ้ือหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนน้ีในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกได้ตามหลักเกณฑ์/
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการก าหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 

อน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของการ
เสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนในวัน
ดังกล่าวโดยการรับช าระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็ค เท่าน้ัน ทั้งน้ีข้ึนกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
ส าคัญ 

(2) การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุนไดเ้รียกเกบ็เงินคา่สัง่ซ้ือ
หน่วยลงทุนได้เต็มจ านวนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะน าเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนและ
ดอกเบี้ยที่เกิดข้ึนจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) เข้าบัญชี "กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหน้ี พลัส" ซึ่ง
เป็นบัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน หรือบัญชีอื่นที่
บริษัทจัดการอาจก าหนดเพิ่มเติมได้ในอนาคต ภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายคร้ังแรก 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีน้ีได้ในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการ
แก้ไขโครงการ 

(3) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะ
ด าเนินการยกเลิกรายการสั่งซ้ือนั้นและแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท์ 

(4) ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนโดยการหักบัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตร
อื่นใดของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนดอนุญาต 
ทั้งน้ี หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการหักบัญชีบัตรดังกล่าวได้ หรือบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซ้ือหน่วย
ลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซ้ือมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันท าการถัดจากวันที่สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(5) ในการช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอืน่
ที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดน้ี ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าซ้ือหน่วย
ลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหน้ีกับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 
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(6) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน/ใบยืนยันการซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน เว้น
แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

(7) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้ช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่า
ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

(8) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซ้ือหน่วยลงทุนของ
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

5.3.3 ATM 

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม โดยมีวิธีการรับช าระและการเก็บรักษา
เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด 

5.3.4 Tele-bank 

ไมมี่ 

5.3.5 ไปรษณีย ์

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์โดยมีวิธีการรับช าระและการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วย
ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด 

5.3.6 Internet 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) จะหักเงินตามจ านวนเงินที่สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจากบัญชเีงินฝากของผู้สัง่ซ้ือ
หน่วยลงทุนที่ได้ระบุไว้ในการขอใช้บริการกองทุน หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกค าสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนน้ัน โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนน้ัน ซ่ึงผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนอาจท าการสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ 

5.3.7 หักบัญชี 

บริษัทจัดการจะรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้
ยินยอมให้หักบัญชีด าเนินการข้ันตอน/วิธีการตามที่บริษัทจัดการก าหนด และได้รับการพิจารณาอนุมัติให้สามารถ
หักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวได้ เพื่อช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมในการซ้ือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้เพื่อซ้ือ
หน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซ้ือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ก าหนดเป็นอย่างอื่น 

อน่ึง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวิธีการตามข้อ 5.2.2 และ 5.3 ได้ โดยบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากบริษัทจัดการก าหนด ซ่ึงวิธีการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. แล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารเสนอขาย ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการ ซ่ึง
การด าเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 
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5.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน 

การเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณา
จัดสรรยอดการจัดจ าหน่ายให้กับแต่ละส านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแยกจาก
กัน  โดยแต่ละส า นักงานสาขาจะจัดสรรให้กับผู้ สั่ ง ซ้ือโดยใช้หลัก เกณฑ์ “สั่ ง ซ้ือก่ อน ได้ก่อน ”  
ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนเหลือหลังจากวันเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซ้ือก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่สั่งซ้ือ
พร้อมกัน และมีจ านวนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทนุตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สัง่ซ้ือหน่วย
ลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยไม่
จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซ้ือ หลังจากที่บริษัทจัดการได้รับช าระเงินค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนเต็มจ านวนแล้ว 

ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทจัดการมีสิทธิ
ที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหนวยลงทุนตามใบสั่งซ้ือหนวยลงทุน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลาย
เหตุการณ์ดังต่อไปน้ี 

(ก) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบค าขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ 
แบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด ไม่ครบถ้วน
เพียงพอส าหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือผู้สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซ่ึงมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการก าหนด 

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางใน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมี
ลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ 

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ 

5.5 การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีที่บริษัท
จัดการต้องยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก หรือภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนคร้ังแรก เน่ืองจากจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมด หรือกรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้คร้ังแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
กองทุน และ/หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถน าเงินไปลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม 
ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะยุติการจ าหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน ซ่ึง
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนพร้อม
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดข้ึนจากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็น
เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบ
ค าขอใช้บริการกองทุนหรือน าเข้าบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่
บริษัทจัดการได้มีการก าหนดเพิ่มเติมภายหลัง ประเภทเดินสะพัดหรือออมทรัพย์ ซ่ึงได้ระบุไว้ในใบค าขอใช้
บริการกองทุน ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกตามสัดส่วน
ของเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน หรือด าเนินการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาน้ันได้อันเน่ืองจากความ
ผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะช าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันถัด
จากวันที่ครบก าหนดเวลาน้ันให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนด้วย 
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5.6 ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน 

5.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา
ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต 

5.6.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหน้ี พลัส 
(“กองทุน”) การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุให้แก่บุคคลใดก็ได ้โดยบุคคลที่
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมือง
สหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ
บุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีข้ึนและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  
 
6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนทุกวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยจะเร่ิมเปิดรับค าสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ภายใน 1 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม ซึ่งบริษัทจัดการจะปิดประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้
ผู้ลงทุนทราบต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงก าหนดการดังกล่าวโดยจะประกาศให้           
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งน้ี ผู้ลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ในวันท าการซ้ือขายหน่วย
ลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด  

อน่ึง กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาน้ัน ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้ หรือผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 
คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้ แต่ส าหรับกรณีผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลน้ัน ผู้ลงทุน
ไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด เว้นแต่
บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 

6.2.1 วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(ก) ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ ใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ได้ที่
บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ และสามารถ
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน
สามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ในวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด โดยให้ถือว่า
เป็นรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขายน้ัน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซ้ือ
ขายหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่
ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจจะลงทุน 

(ข) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซ้ือหน่วยลงทุนข้ันต่ าในการสั่งซ้ือคร้ังแรกและคร้ังถดัไป
ตามที่บริษัทจัดการก าหนด โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบค าขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอก
ใบค าขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและ/หรือแบบฟอร์มแสดงตนของ      
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน แล้วน า
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เอกสารดังกล่าว ซ่ึงผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที่บริษัท
จัดการก าหนด พร้อมทั้งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจ านวนไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน 

(ค) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด/เงินโอน หักบัญชีเงินฝากธนาคาร ตามที่
บริษัทจัดการก าหนด เช็ค ดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันสั่งซ้ือในเขตหักบัญชีเดียวกับส านักงานที่
รับค าสั่งซ้ือเท่าน้ัน ในกรณีที่ท าการสั่งซ้ือเปน็เชค็หรือดราฟต์ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ผู้สั่งซ้ือ
จะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เพื่อ
กองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด” และในกรณีที่สั่งซ้ือเป็นเช็ค หรือดราฟต์
ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอื่น ผู้สั่งซ้ือจะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่
สั่งซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม"บัญชีซ้ือกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด" ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวัน
และ/หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
ของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้หลัง เช็ค หรือดราฟต์ ทั้งน้ี บริษัทจัดการและ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะออกหลักฐานการรับเงินและค าสั่งซ้ือให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน 

บริษัทจัดการอาจพิจารณารับช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนดอนุญาต โดยการตัด
เงินจากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดในวันที่ที่สั่งซ้ือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะรับช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ณ สถานที่ หรือช่วงระยะเวลาหรือ
ภายใต้เงื่อนไขอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ 
www.scbam.com หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บริการรับช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วย
บัตรดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.scbam.com หรือช่องทางใดที่
เหมาะสม การช าระด้วยบัตรดังกล่าวจะไม่มีการสะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคาร/บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่าง
อื่น 

(ง) ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ หรือค าสั่งหักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารตามที่บริษัทจัดการก าหนด ภายหลังก าหนดเวลารับฝากเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแต่ละ
ส านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่สั่งซ้ือ หรือในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต์ หรือ
ค าสั่งหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซ้ือไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะ
ถือว่าผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนท าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในวันท าการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วย
ลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการที่เรียกเก็บเงินได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้ 

(จ) ในการช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอืน่
ที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดน้ี ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหน้ีกับบริษัทจัดการไม่ได้ 

(ฉ) การสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยเช็คหรือดราฟต์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน ได้เรียกเก็บเงินค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้เต็มจ านวนแล้ว ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะด าเนินการยกเลิกรายการ
สั่งซ้ือนั้น และแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบ 

(ช) ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนโดยการหักบัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตร
อื่นใดของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนดอนุญาต 
ทั้งน้ี หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการหักบัญชีบัตรดังกล่าวได้ หรือบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซ้ือหน่วย
ลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซ้ือมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันท าการถัดจากวันที่สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(ซ) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่รับการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้รับใบสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุน และเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว จะมอบหลักฐานการรับเงินและค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 
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(ฌ) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้ช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และขอคืนเงินคา่
ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป้นอย่างอื่น ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

(ญ) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบยืนยันการซ้ือหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน และ
ใบก ากับภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 7 
วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท า
การซ้ือขายหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

(ฎ) การเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว จะท าในวันถัดจากวันที่ท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนจ านวนน้ัน 

(ฏ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามที่ บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั้งน้ีบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการก่อนการใช้สิทธิปิดรับค า
สั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

6.2.2 ATM 

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่
บริษัทจัดการก าหนด 

6.2.3 Tele-bank 

ไม่ม ี

6.2.4 ไปรษณีย์ 

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการ
ก าหนด 

6.2.5 Internet 

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทนุทางบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ
ที่บริษัทจัดการก าหนด 

(ก) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ต สามารถขอใช้บริการธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะ
สามารถท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (Client No.) ที่จะใช้ซ้ือขาย
หน่วยลงทุนได้มากกว่า 1 หมายเลข ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารก าหนดไว้ในการให้บริการ 

(ข) เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตจากธนาคารแล้วผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะ
สามารถท ารายการซ้ือขายหน่วยลงทุนได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านบริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ดังกล่าว 

เน่ืองจากบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเป็นบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงผู้สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนที่ตกลงใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคาร จะสามารถใช้บริการอื่นๆ ที่ธนาคารให้บริการอยู่แล้ว 
นอกเหนือจากการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ดังน้ันผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต อาจมี
ภาระที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเน่ืองกับการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตาม
อัตราที่ธนาคารก าหนด 

(ค) ผู้สั่ ง ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่ ง ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เ น็ตได้ในวัน  
ท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่บริษัทจัดการก าหนดโดยให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของวัน
ท าการซ้ือขายน้ัน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซ้ือขายซ่ึงเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว 
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(ง) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) จะหักเงินตามจ านวนเงินที่สั่งซ้ือจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนที่ได้ระบุไว้ในการขอใช้บริการกองทุน หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน
น้ัน โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทนุ ซ่ึงผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนอาจท าการสั่งซ้ือหน่วยลงทนุ
ใหม่ได้ถ้าต้องการ 

(จ) การสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซ้ือหน่วยลงทุนข้ันต่ าในการ
สั่งซ้ือคร้ังแรกและการสั่งซ้ือคร้ังถัดไปตามที่บริษัทจัดการก าหนด โดยไม่จ ากัดจ านวนคร้ังในการท ารายการ อนึ่ง 
วงเงินดังกล่าวเป็นวงเงินที่แยกต่างหากจากวงเงินโอนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตปกติของผู้สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนที่มีอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

(ฉ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการท ารายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตทีป่รากฏอยู่กับธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการท ารายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ 

(ช) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้ หากได้
ท ารายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดจาก
ระบบงานที่ให้บริการในเร่ืองดงักลา่ว โดยทางบริษัทจัดการจะด าเนินการสอบสวนข้อผิดพลาด และแก้ไขเสร็จสิ้น
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด เว้น
แต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้ 

(ซ) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
พร้อมใบยืนยันการซ้ือหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) ให้แก่      
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตด าเนินการ
เป็นอย่างอื่น 

(ฌ) การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะท าในวันท าการถัดจากวันที่ท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนจ านวนน้ัน โดยผู้
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามผลการท ารายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ได้ในวันท าการถัดไป 

(ญ) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการ
ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

(ฎ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ ก่อนการใช้สิทธิปิดรับค า
สั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

6.2.6 หักบัญชี 

บริษัทจัดการจะรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่บริษัทจัดการก าหนด ซ่ึงผู้
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะใช้บริการการหักเงินจากบัญชีเงินฝากสามารถติดต่อบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการก าหนด โดยกรอกรายละเอียดต่างๆใน
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก เพื่อช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมในการซ้ือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้เพื่อซ้ือ
หน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน 

6.2.7 การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ า (Planning Order) 

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจ า ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด 

อน่ึง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการขายหน่วยลงทุนตามข้อ 6.2 ได้ โดยบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการ
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แต่งตั้งจากบริษัทจัดการก าหนด ซ่ึงวิธีการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
แล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเร่ิมให้บริการดังกล่าว ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวบริษัท
จัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 

6.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน 

ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซ้ือหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับช าระเงินค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนเต็มจ านวนแล้ว 

ในกรณีที่การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนน้ันมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รับ
อนุมัติให้จัดตั้งโครงการจัดการกองทุนรวมจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วย
ลงทุนโดยใช้หลักการ "สั่งซ้ือก่อน ได้ก่อน" ในกรณีที่สั่งซ้ือพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร 
จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะจัดสรรให้กับรายใดรายหน่ึงได้ ทั้งน้ี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ชื่อเสียง ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้ งหมดได้  โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่ ง ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับการจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมและได้จดทะเบียนเพิ่มวงเงินลงทุนกับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มเติมน้ัน เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ เพื่อสิทธิ
ในการซ้ือหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในล าดับก่อนได้ 

6.4 การก าหนดเวลาและราคาขายหน่วยลงทุน 

(1) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

(ก) การท ารายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ตั้งแต่เวลาเปิดท าการจนถึงเวลา 15.30 น. ส าหรับ
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเร่ิมให้บริการ – 16.00 น. ในวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดการก าหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ัน ในราคาขายหน่วย
ลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(ข) การท ารายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ในวันท าการซ้ือ
ขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจากชว่งเวลาทีบ่ริษัทจัดการก าหนด หรือการท า
รายการในวันหยุดท าการ หรือวันท าการที่บริษัทจัดการไม่ได้ก าหนดให้เป็นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน ให้ถือ
เป็นรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขายคร้ังถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท า
การซ้ือขายหน่วยลงทุนคร้ังถัดไปน้ัน 

(2) กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่นอกเหนือจาก (1) 

(ก) การท ารายการสั่งซ้ือหน่วยลงทนุตั้งแต่เวลาเปดิท าการจนถึงเวลา 15.30 น. ในวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทนุ
ที่บริษัทจัดการก าหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ
ก าหนด ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นราคาที่รับรองโดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(ข) การท ารายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ในวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนด แต่เป็นรายการ
นอกเหนือจากชว่งเวลาทีบ่ริษัทจัดการก าหนด หรือการท ารายการในวันหยุดท าการ หรือวันท าการที่บริษัทจัดการ
ไม่ได้ก าหนดให้เป็นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขาย
หน่วยลงทุนคร้ังถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนคร้ังถัดไปน้ัน 
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ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาท ารายการตามข้อ 6.4 ได้ กรณีเปลี่ยนแปลงเวลา
ท ารายการอาจเป็นระยะเวลาที่มากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาที่ระบุไว้ในโครงการ แต่ทั้งน้ีจะไม่น้อยกว่าเวลา 12.00 
น. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุน
ทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) อีกทั้งแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะ
ค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 

6.5 ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน 

6.5.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา
ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต 

6.5.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้น พลัส (“กองทุน”) 
การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมี
วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มี
ถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีข้ึนและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  

6.3. การสั่งซ้ือหน่วยลงทุน :  

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
 
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ชอ่งทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 
 
7.2. รายละเอียดชอ่งทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการจะเร่ิมเปิดรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยจะเร่ิมเปิดรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ซ่ึงบริษัทจัดการจะปิดประกาศ ณ ที่ท า
การของบริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ
เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงก าหนดการดังกล่าวโดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 
7 วัน ทั้งน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาที่
บริษัทจัดการก าหนด  
 
7.3. วธิีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ
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7.4. รายละเอียดวธิีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเตมิ :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “เข้าก่อน 
ออกก่อน (first in first out basis)” ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

7.4.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ทั้งน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดการก าหนด โดยให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ
ก าหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นราคาที่รับรองโดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(2) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึก
ข้อมูลการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน 

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
บริษัทจัดการให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้อง เป็นจ านวนเงินหรือหน่วยที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน 
โดยมีมูลค่าข้ันต่ าในการขายคืนเป็นไปตามที่บริษัทจัดการก าหนด และน าไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะส่ง
มอบหลักฐานการรับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 

(4) ในกรณีที่จ านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
น้ันมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขาย
คืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษัท
จัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน 
และใบก ากับภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ทางไปรษณีย์ 
ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

(6) บริษัทจัดการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบค าขอใช้บริการกองทุนหรือจัดส่งเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ สั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งน้ี ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 10 

(7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 10 ผู้ถือ
หน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนใดที่ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี การยกเลิกค าสั่งขาย
คืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน 

(8) การลดจ านวนหน่วยลงทุนที่รับซ้ือคืนจะท าในวันท าการถัดจากวันท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือวันที่
ค านวนราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี 

(9) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 
บริษัทจัดการอาจช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ 9 
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7.4.2 ATM 

บริษัทจัดการอาจรับค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ
ที่บริษัทจัดการก าหนด ซ่ึงจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่ส านักงานของบริษัท
จัดการ ส านักงานใหญ่และส านักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วันก่อนการเร่ิมให้บริการ 

7.4.3 Tele-bank 

ไม่ม ี

7.4.4 ไปรษณีย ์

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
ก าหนด ซ่ึงจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิดประกาศที่ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงาน
ใหญ่และส านักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเร่ิม
ให้บริการ 

7.4.5 Internet 

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทนุทางบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ
ที่บริษัทจัดการก าหนด 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ต สามารถขอใช้บริการธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถท า
การซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (Client No.) ที่จะใช้ซ้ือขายหน่วยลงทุน
ได้มากกว่า 1 หมายเลข ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารก าหนดไว้ในการให้บริการ 

(2) เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตจากธนาคารแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
สามารถท าการสั่งขายหน่วยลงทุนได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับ
และผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ดังกล่าว 

เน่ืองจากบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเป็นบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ตกลงใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารจะสามารถใช้บริการอื่น ๆ ที่ธนาคารให้บริการอยู่แล้ว
นอกเหนือจากการสั่งขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ดังน้ันผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต อาจมี
ภาระที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเน่ืองกับการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตาม
อัตราที่ธนาคารก าหนด 

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) ในวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของวันท าการซ้ือขายน้ัน ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซ้ือขาย ซึ่งเป็นราคาที่
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

ทั้งน้ี หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวท าการขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาท าการอื่นๆ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะปฏิเสธการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึก
ข้อมูลการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน 

(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งมูลค่าข้ันต่ าในการขายคืนเป็นไปตามที่บริษัทจัดการ
ก าหนด โดยไม่จ ากัดจ านวนคร้ังในการท ารายการ 
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(6) ในกรณีที่จ านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคนืหน่วยลงทุน โดยผ่านบริการธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) น้ัน มากกว่ามูลคา่หน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน 

(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนคงเหลือ ใบยืนยันการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนพร้อม
ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากับภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทาง
ไปรษณีย์ ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตด าเนินการเป็นอย่างอื่น และช าระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลคา่ทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคา
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบค าขอใช้บริการ
กองทุน ทั้งน้ี ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 10 

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการท ารายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่กับธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการท ารายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ 

(8) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้ หากได้
ท ารายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดจาก
ระบบงานที่ให้บริการในเร่ืองดังกล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะด าเนินการสอบสวนข้อผิดพลาดและแก้ไขให้เสร็จ
สิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด เว้น
แต่บริษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันได้ 

(9) การลดหน่วยลงทุนที่รับซ้ือคืนจะท าในวันท าการถัดจากวันท าการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
สอบถามผลการท ารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) ได้ในวันท าการถัดไป 

(10) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 
บริษัทจัดการอาจช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ 9 

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 7.3 และข้อ 7.4 ได้ 
โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลัง
ได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากบริษัทจัดการก าหนด ซ่ึงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. แล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นส าคัญ  
 
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  ทุกวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน  
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7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทกุวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนในช่วงเวลาที่บริษัทจัดการ
ก าหนด  

7.6.1 การก าหนดเวลา และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน  

(1) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

(ก) การท ารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ตั้งแต่เวลาเปิดท าการจนถึงเวลา 15.30 น. 
ส าหรับบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลาเร่ิมให้บริการ – 16.00 น. ในวันท ารายการซ้ือขายหน่วยลงทุน
ตามที่บริษัทจัดการก าหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนตามที่
บริษัทจัดการก าหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ค านวณได ้ณ สิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นราคา
ที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(ข) การท ารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) ในวัน
ท ารายการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการ
ก าหนด หรือการท ารายการในวันหยุดท าการ หรือวันท าการที่บริษัทจัดการไม่ได้ก าหนดให้เป็นวันท ารายการซ้ือ
ขายหน่วยลงทุนใ ห้ถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนคร้ังถัดไป ในราคารับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนคร้ังถัดไปน้ัน 

(2) กรณีติดต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่นอกเหนือจาก (1) 

(ก) การท ารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเปิดท าการจนถึงเวลา 
15.30 น. ในวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
วันท าการซ้ือขายที่บริษัทจัดการก าหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วย
ลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(ข) การท ารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนด แต่เป็นรายการ
นอกเหนือจากชว่งเวลาทีบ่ริษัทจัดการก าหนด หรือการท ารายการในวันหยุดท าการ หรือวันท าการที่บริษัทจัดการ
ไม่ได้ก าหนดให้เป็นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน ให้ถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขาย
หน่วยลงทุนคร้ังถัดไป ในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนคร้ังถัดไป
น้ัน 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาท ารายการตามข้อ 7.5 และข้อ 7.6 ได้ กรณี
เปลี่ยนแปลงเวลาท ารายการอาจเป็นระยะเวลาที่มากกว่าหรือน้อยกวา่เวลาที่ระบุไว้ในโครงการ แต่ทั้งน้ีจะไม่น้อย
กว่าเวลา 12.00 น. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน โดยจะปิดประกาศที่
ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) อีกทั้งแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวบริษัท
จัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  
 
7.7. การขายคืนหน่วยลงทนุ : ผูถ้ือหน่วยลงทุน ไมต่้องแจ้งล่วงหนา้  
 
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับระยะเวลาในการส่งค าสั่งขายคืนล่วงหน้า
เพิ่มเติมในอนาคต โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้า 
อย่างน้อย 7 วัน โดยจะปิดประกาศที่ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) อีกทั้งแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
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เปลี่ยนแปลง ทั้งน้ี การด าเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นส าคัญ  
 
7.9. รายละเอียดเพิม่เติม :  

7.9.1. การช าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบค าขอใชบ้ริการกองทุน หรือจ่ายเป็นเช็ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ขีดคร่อม
เฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในค าขอใช้
บริการกองทุน ทั้งน้ีภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 10 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจจะเปลี่ยนแปลงวงเงินสูงสุดต่อวันของกองทุน และ/หรือวงเงินสูงสูดต่อวันของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละรายได้ รวมถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวันท าการซ้ือขายหน่วย
ลงทุนที่อาจมีเพิ่มเติมในอนาคต โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะค านึงถึง
พฤติกรรมไถ่ถอนหน่วยลงทุน การบริหารสภาพคล่องของกองทุนในแต่ละขณะ และผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นส าคัญ 

บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และบริษัท
จัดการจะปิดประกาศ รายละเอียดดังกล่าว ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขา
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
 
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ชอ่งทางการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 
 
8.2. รายละเอียดการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหน่ึง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซ้ือหน่วย
ลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
บริษัทจัดการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการ
สั บ เ ปลี่ ยนห น่วยลงทุ น  ( ถ้ า มี )  แล้ ว น า ไปช า ร ะ เ งิ นค่ า ซ้ื อห น่วยลงทุ นของกองทุ นป ลายทาง  
บริษัทจัดการก าหนดให้ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่น (กองทุนต้นทาง) ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการมายังกองทุนน้ีได้ (กองทุนปลายทาง) โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการก าหนด  
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน I สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื่นได้ แต่ในช่วงแรกบริษัท
จัดการยังไม่อนุญาตให้ชนิดหน่วยลงทุน A B และ C สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนน้ีออกไปยังกองทุนอื่น ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการ รวมถึงทุกชนิดหน่วยลงทุนยังไม่สามารถสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใน
กองทุนน้ี ทั้งน้ี หากบริษัทจัดการอนุญาตให้ด าเนินการดังกล่าวได้จะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ปิดประกาศที่ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน และเว็บไซต์ของบริษัทจัดการให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเร่ิมให้บริการ 
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ในกรณีที่บริษัทจัดการอนุญาตให้สับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้ ในเบื้องต้น 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้การสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการสับเปลี่ยนชนิดหน่วยลงทุน
เพื่อปรับระดับชนิดหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มข้ึน กล่าวคือ การปรับระดับชนิด
หน่วยลงทุนที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีที่สูงกว่าไปยังค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีที่ต่ ากว่า 
โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังน้ี 

- ชนิดหน่วยลงทุน A : ไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนอื่นได้ 

- ชนิดหน่วยลงทุน B : สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุน A เท่าน้ัน โดยมีข้ันต่ าในการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในแต่ละคร้ังตามมูลค่าข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังแรกของชนิดหน่วยลงทุน A (ไม่ต่ ากว่า 
10,000,000 บาท) 

- ชนิดหน่วยลงทุน C : สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุน A และ B ได้โดยมีข้ันต่ าในการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในแต่ละคร้ังตามมูลค่าข้ันต่ าของการสั่งซ้ือคร้ังแรกของชนิดหน่วยลงทุน A และ B (ไม่ต่ า
กว่า 10,000,000 บาท และ 1,000,000 บาท ตามล าดับ) 

- ชนิดหน่วยลงทุน I : ไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนอื่นได้  

- ชนิดหน่วยลงทุน P : ไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนอื่นได้ 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นได้ในภายหลัง
โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ เช่น สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยไม่จ ากัดชนิดหน่วยลงทุนในการ
สับเปลี่ยน สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ซ่ึงบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะปิดประกาศที่ส านักงานของ
บริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่ ส านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซด์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) อีกทั้งแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะ
ค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 

(1) กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง 

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนน้ี (กองทุนปลายทาง) หรือเรียกว่า “การ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)” โดยน าเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน 
หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนอื่นๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน ต้นทาง) ภายหลังหัก
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อน ามาช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี (กองทุน
ปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพี่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีได้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายคร้ัง
แรก ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 5 “การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก” หรือในระหว่างวันและเวลาที่
บริษัทจัดการก าหนดให้เป็นวันเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 6 “การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจก าหนดเพิ่มเติม 

(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจ านวนที่
เป็นไปตามมูลค่าข้ันต่ าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรกของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาต
เป็นอย่างอื่น 

(ค) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเกบ็คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเข้า 
(SWITCHING IN FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซ้ือหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี 
โดยน าเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนอื่นๆภายใต้การ
บริหารจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อน ามาช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี 

(ง) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที่จะใช้หลักเกณฑ์ตามข้อ (ก) – (ค) ด้วย 
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(2) กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนน้ี (กองทุนต้นทาง) หรือเรียกว่า “การ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)” โดยน าเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนน้ี (กองทุนต้นทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก (ถ้ามี) เพื่อน าไปช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ 
(กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับค าสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบไว้ในข้อ 7 “การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน” และ/หรือวันและเวลาที่
บริษัทจัดการอาจก าหนดเพิ่มเติม 

(ข) หากในกรณีเป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ตามมูลค่าข้ันต่ าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนปลายทางตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการก าหนด 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 

(ค) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากชนิดหน่วยลงทุน/กองทุนน้ี (ถ้ามี) หากจ านวนที่ได้ทั้งหมดที่ได้จากการ
ขายคืนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุน/กองทุนน้ี (ถ้ามี) ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี) ไม่เพียงพอที่จะน าไปซ้ือหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุน/กองทุนอื่นๆ (ถ้ามี) (กองทุนปลายทาง) ตาม
มูลค่าข้ันต่ าการสั่งซ้ือหน่วยลงทนุของชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง/กองทนุปลายทางน้ันๆ (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะไม่น าเงินไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางดังกล่าว 

(ง) ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ใน
รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง/
กองทุนปลายทางอื่นๆ(ถ้ามี) และเป็นไปตามเงื่อนไขของชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง/กองทุนปลายทางอื่นๆ (ถ้า
มี) 

(จ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก (SWITCHING OUT FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของกองทุนน้ี เพื่อน าไปช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นๆภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ 
(กองทุนปลายทาง) 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับค าสั่งซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน หรือท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด หรือการ
ท ารายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว 

อน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือ
หยุดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับประโยชน์สูงสุด
หรือท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทุกรายทราบลว่งหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ
ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

อน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น
ได้ในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลงการให้บริการดังกล่าว ซ่ึงการด าเนินการ
ดังกล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 

กรณีมีการเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และ/หรือช่อง
ทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในภายหลัง บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปิด
ประกาศที่ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน เว็ปไซด์ของบริษัทจัดการ และเว็ปไซด์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการดังกล่าว 
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กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาน้ัน ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้ หรือผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 คน
ข้ึนไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้แต่ส าหรับกรณีผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลน้ัน ผู้ลงทุนไม่
สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด เว้นแต่
บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 

8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดย
ติดต่อที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้า
มี) ซ่ึงสามารถรับค าสั่งซ้ือหรือขายหน่วยลงทุน หรือเป็นผู้ท าหน้าที่ในการเสนอขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนดังกล่าว หรือท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือวิธีอื่นๆ ที่บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ที่เป็นการให้บริการโดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด 

(1) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทุกวันและเวลาท าการที่ก าหนดให้เป็นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
ในราคาหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง/กองทุนต้นทาง (ถ้ามี) และการสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง/กองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน 

(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด ให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้อง โดยระบุชื่อชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง/กองทุน
ต้นทาง (ถ้ามี) จ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยลงทุนที่จะออกจากชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง/กองทุนต้นทาง (ถ้ามี) 
และชื่อชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง/กองทุนปลายทาง (ถ้ามี) ที่ต้องการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และน าไปยื่นที่
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซ่ึงบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เพื่อเปน็
หลักฐาน 

(ง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลาย ๆ รายการในวันท าการเดียวกัน บริษัทจัดการจะจัดเรียงล าดับทีละรายการ 
(1ต่อ 1) ตามล าดับก่อนหลังของการท ารายการ 

(จ) ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทุนหรือจ านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบค าขอ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนดมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง/กองทุนต้นทาง (ถ้ามี) หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ไปยังชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง/กองทุนปลายทาง (ถ้ามี) และเป็นไปตามเงื่อนไขของชนิดหน่วยลงทุน
ปลายทาง/กองทุนปลายทาง (ถ้ามี) นั้น 

(ฉ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม่สามารถ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไดโ้ดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 10 ผู้ถือ
หน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาท าการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี การยกเลิก
ค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน 

(ช) ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) การ
ลดจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี) ที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของ
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กองทุนปลายทาง (ถ้ามี) จะท าภายใน 4 วันท าการถัดจากวันที่ท าการซ้ือขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจ านวน
น้ันหรือวันที่ค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี 

(ซ) ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) การลดจ านวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุน
ต้นทาง (ถ้ามี) ที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุและการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง (ถ้ามี) จะ
ท าภายในวันท าการถัดจากวันที่ท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจ านวนน้ันหรือวันที่ค านวณราคารับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี 

(ฌ) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถเพิกถอนค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการได้ท าการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ 

(ญ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการก่อนการใช้สิทธปิดิ
รับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

(2) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

ไม่ม ี

(3) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) 

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตสามารถ
ขอใช้บริการดังกล่าวได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ใน ข้อ 6.2.5 "วิธีการขายหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)" และข้อ 7.4.5 "วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผา่น
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)" 

(ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง/กองทุนต้นทาง (ถ้ามี) และการสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง/กองทุนปลายทาง (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน 

(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยไม่จ ากัดจ านวนคร้ังในการท ารายการ อน่ึงวงเงิน
ดังกล่าวเป็นวงเงินที่แยกต่างหากจากวงเงินโอนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตปกติของผู้ถอืหน่วยลงทนุทีม่ี
อยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

(ง) ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทนุหรือจ านวนเงินที่ผู้ถอืหน่วยลงทนุต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยผ่านบริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง/กองทุนต้นทาง (ถ้ามี) หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ไปยังชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง/กองทุนปลายทาง (ถ้ามี) และเป็นไปตามเงื่อนไขของชนิดหน่วยลงทุน
ปลายทาง/กองทุนปลายทาง (ถ้ามี) นั้น 

(จ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการท ารายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่กับธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการท ารายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ 

(ฉ) ผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 
หากได้ท ารายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิด
จากระบบงานที่ให้บริการในเร่ืองดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการสอบสวนข้อผิดพลาดและแก้ไขให้เสร็จ
สิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

(ช) ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) การ
ลดจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี) ที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของ
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กองทุนปลายทาง (ถ้ามี) จะท าภายใน 4 วันท าการถัดจากวันที่ท าการซ้ือขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจ านวน
น้ันหรือวันที่ค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี 

(ซ) ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) การลดจ านวนหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุน
ต้นทาง (ถ้ามี) ที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุและการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง (ถ้ามี) จะ
ท าภายในวันท าการถัดจากวันที่ท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจ านวนน้ันหรือวันที่ค านวณราคารับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ันได้ แล้วแต่กรณี 

(ฌ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยังไม่สามารถ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ระหว่างการด าเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 10 ผู้ถือ
หน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาท าการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี การยกเลิก
ค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน 

(ญ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการก่อนการใช้สิทธปิดิ
รับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

อน่ึง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.1 
และ ข้อ 8.2 โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท
จัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการก าหนด ซ่ึงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งน้ี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ
ดังกล่าว ซ่ึงการด าเนินการดังกลา่วบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 

8.3 การด าเนินการเมื่อมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษัท
จัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลือของชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง/กองทุนต้นทาง (ถ้ามี)
และชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง/กองทุนปลายทางของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) พร้อมใบก ากับภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้  ผู้ถือหน่วยลงทุนทาง
ไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบค าขอใช้บริการกองทุนรวมภายใน 7 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สิน 
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ภายใต้
เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 10 เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

8.4 การก าหนดเวลาและราคาขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

(1) การก าหนดเวลาในการรับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ
ก าหนดได้ตามวันและเวลาการที่สอดคล้องกับการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 และข้อ 7 
ตามล าดับ 

(ก) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือ
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการก าหนดในวันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถือว่า
เป็นรายการของวันท าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนน้ัน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่าน เคาเตอร์ธนาคาร หากท า
รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการก าหนดในวันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
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หรือท ารายการในวันหยุด ให้ถือว่าเป็นรายการของวันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป ทั้งน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะไม่สามารถท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตนอกเหนือจากช่วงเวลาที่
บริษัทจัดการก าหนด 

(ข) กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอื่นที่นอกเหนือจาก (ก) การ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด ในวันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
ของวันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนน้ัน และหากท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที่
บริษัทจัดการก าหนดในวนัท าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรือท ารายการในวันหยุด ให้ถือว่าเป็นรายการของวนัท า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป 

(2) ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

(ก) กรณีกองทุนต้นทาง การค านวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันท า
การซ้ือขายที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้รับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว ซ่ึง
เป็นราคาที่ รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(SWITCHING OUT) (ถ้าม)ี 

(ข) กรณีกองทุนปลายทาง การค านวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันท าการ
ซ้ือขายที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งน้ี วันท าการซ้ือขายดังกล่าวจะเป็นวันท าการก่อนวันที่กองทุนได้รับเงินจาก
กองทุนต้นทาง ซ่ึงเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วบวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ
เข้า (SWITCHING IN) (ถ้ามี) 

ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน 

(ก) กรณีหน่วยลงทุนต้นทาง การค านวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวัน
ท าการซ้ือขายที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้รับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว ซ่ึง
เป็นราคาที่ รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(SWITCHING OUT) (ถ้าม)ี 

(ข) กรณีหน่วยลงทุนปลายทาง การค านวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันท า
การซ้ือขายที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้รับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว ซ่ึง
เป็นราคาที่ รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 
(SWITCHING IN) (ถ้าม)ี 

8.5 การเปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาและราคาขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.4และ/หรือเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
ก าหนดการ วิธีการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยไม่ขัดกับรายละเอียดโครงการ ทั้งน้ี ในการด าเนินดังกล่าว
บริษัทจัดการค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ
จัดการกองทุนรวม ทั้งน้ีบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 
วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีซ่ึง
อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการเพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

8.6 ข้อสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

8.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา
ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต 
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8.6.2. เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้น พลัส (“กองทุน”) 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมี
วัตถุประสงค์ที่จะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่
มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว 
และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีข้ึนและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  
 
9. การช าระคา่รับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย ์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะก าหนดข้ันตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องได้ รับความ
เห็นชอบจากส านักงานก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยข้ันตอนที่ก าหนดดังกล่าวต้องสามารถ
ปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมทกุราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน  
 
10. การเลือ่นก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปน้ี โดยความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรือ 

(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึง
เหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 

(2) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้องน้ันต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ข้ึนไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

(3) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องน้ันต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ข้ึนไป 
และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 

(ก) เลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
น้ัน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ข) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเร่ืองดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ 
โดยพลัน 

(ค) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลือ่น 
และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อส านักงานโดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะมอบหมายใหผู้้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการ
แทนก็ได้ 
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(ง) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยช าระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามล าดับวันที่ส่ง
ค าสั่งขายคืนก่อนหลัง  
 
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :  

11.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้
แล้วหรืออาจหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ ซ่ึงไม่เกินกว่ากรณี
ดังต่อไปน้ี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายได้ตามปกติ 

(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปน้ี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล 

(ข) ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 

(ค) มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่ไดรั้บมาแล้ว หรือการหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคนื
หน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) สามารถกระท าไม่เกิน 1 วันท าการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากส านักงาน 

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ีเกิดข้ึน 
ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยส าคัญ 

(ก) ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายได้ตามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวม
ได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์แห่งน้ันเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนรวม 

(ข) มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึง
เหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 
แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปน้ี 

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ันๆมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าดังต่อไปน้ี 

1. การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 

3. การกระท าที่เป็นการปฏิบัติตามค าสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระส าคัญ 

11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

(1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่
ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) หรือ(3) ให้เปิดเผยต่อ ผู้ถือ
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หน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการ
ใดๆโดยพลัน 

(2) บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทุน พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนเปิดน้ันให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ
ตามข้อ 11.1(1) (2) และ(3) เกิน 1 วันท าการ บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรับค าสั่งซ้ือ
หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

(ก) บริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ
กองทุนเปิด ณ วันท าการสุดท้ายก่อนวันรายงานน้ันให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันท าการ
ก่อนวันเปิดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

(ข) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิด
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการ
เปิดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนก็ได้ 

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการ
พบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องน้ันต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ข้ึนไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งน้ี 
บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใดๆ โดยพลัน  
 
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือ ค าสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ 
ทั้งน้ี ไม่เกิน 20 วันท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลา
หยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้  
 
13. เงือ่นไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

13.1 บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลที่ซ้ือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่
ของบริษัทจัดการ 

13.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 

(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามค าสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซ่ึงไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
ธรรมดาตั้งแต่ 2 คน ข้ึนไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมด
เสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น) 

(ค)  กา รโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิ เศษอื่ น  ๆ  ที่ บ ริ ษัทจัดการ เห็นส มควรและอ นุมัติ ให้ โอนได้   
ทั้งน้ี ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ส านักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณี



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส 
 

62 
 

ที่ผู้รับโอนยังไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าขอใช้บริการ
กองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมค าขอโอนหน่วยลงทุน และช าระค่าธรรมเนียมการโอนตาม
หัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน พร้อม
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอน
ห น่วยลงทุนภายใน  7 วั น นับตั้ ง แต่ วั นที่ น ายทะ เบี ยนหน่วยลงทุ นได้ รั บค าขอโอนหน่วยลงทุน  
ทั้งน้ี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว 

13.3 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้น พลัส (“กองทุน”) 
การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียง ผู้เดียว โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดย
บุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้น้ัน รวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซ่ึงปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีข้ึนและด าเนินกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา 
 
14. การจ่ายเงินปันผล :  
 
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปนัผล :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. SCBSFFPLUS-A ไม่จ่าย  

2. SCBSFFPLUS-B ไม่จ่าย  

3. SCBSFFPLUS-C ไม่จ่าย  

4. SCBSFFPLUS-I ไม่จ่าย  

5. SCBSFFPLUS-P ไม่จ่าย  

 
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

14.3. ก าหนดเวลา วิธกีาร และข้อจ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายที่ประมาณการไดท้ี่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) 
:  
 
รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. SCBSFFPLUS-A 
ประมาณการคา่ใช้จา่ยที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

2. SCBSFFPLUS-B 
ประมาณการคา่ใช้จา่ยที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

3. SCBSFFPLUS-C 
ประมาณการคา่ใช้จา่ยที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส 
 

63 
 

4. SCBSFFPLUS-I 
ประมาณการคา่ใช้จา่ยที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

5. SCBSFFPLUS-P 
ประมาณการคา่ใช้จา่ยที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.21 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

หักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐาน
ในการค านวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ 
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดของกองทุน จ านวนผู้ถือหน่วยลงทุน 
เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่มีการปรับเพิ่มข้ึนหรือเปลี่ยนแปลง
ไป โดยการปรับเพิ่มข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด  
 
15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม :  
 
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. SCBSFFPLUS-A 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.07 ตอ่ปี ของ
มูลคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม 

2. SCBSFFPLUS-B 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.3375 ตอ่ปี ของ
มูลคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม 

3. SCBSFFPLUS-C 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.605 ตอ่ปี ของ
มูลคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม 

4. SCBSFFPLUS-I 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.07 ตอ่ปี ของ
มูลคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม 

5. SCBSFFPLUS-P 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.07 ตอ่ปี ของ
มูลคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  

หักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐาน
ในการค านวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  (ถ้ามี) ณ วันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
โดยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนอาจเกิดรายการค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนซ้ าซ้อนจากการบริหาร
จัดการที่เรียกเก็บโดยกองทุนที่เข้าไปลงทุน  
 
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. SCBSFFPLUS-A 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.1605 
ต่อป ีของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
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2. SCBSFFPLUS-B 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.1605 
ต่อป ีของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

3. SCBSFFPLUS-C 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.1605 
ต่อป ีของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

4. SCBSFFPLUS-I 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.1605 
ต่อป ีของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

5. SCBSFFPLUS-P 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.1605 
ต่อป ีของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  

หักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี)ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐาน
ในการค านวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
 
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. SCBSFFPLUS-A ในอัตราที่บริษัทจดัการก าหนด และเรียกเก็บจากบริษัทจัดการ  

2. SCBSFFPLUS-B ในอัตราที่บริษัทจดัการก าหนด และเรียกเก็บจากบริษัทจัดการ 

3. SCBSFFPLUS-C ในอัตราที่บริษัทจดัการก าหนด และเรียกเก็บจากบริษัทจัดการ 

4. SCBSFFPLUS-I ในอัตราที่บริษัทจดัการก าหนด และเรียกเก็บจากบริษัทจัดการ 

5. SCBSFFPLUS-P ในอัตราที่บริษัทจดัการก าหนด และเรียกเก็บจากบริษัทจัดการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :  

ไม่ม ี 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  

ไม่ม ี 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอืน่ๆ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.605 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวม  
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ทั้งน้ี เมื่อค านวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามข้อ 15.2.1 - 15.2.5 
จะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมรวมของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
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(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามจ านวนที่จ่าย
จริง ทั้งน้ี ไม่เกินร้อยละ 0.2675 ของจ านวนเงินทุนของโครงการและในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของ
กองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน ภายในระยะเวลา 1 ปี เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย ค่าอบรมเผยแพร่ความรู้ และสัมมนาแนะน า
กองทุนรวม 

(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสอบบัญชี ซ่ึงรวมค่าใช้จ่ายตรวจสอบทรัพย์สินใน
ประเทศ และต่างประเทศ 

(3) ค่าจัดท า จัดพิมพ์ และจัดส่ง หนังสือชี้ชวนรายละเอียดโครงการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
ส าคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม รวมถึงเอกสารประกอบการขายอื่น ๆ 

(4) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าหลักทรัพย์ของแต่ละสกุล
เงิน (ถ้าม)ี 

(5) ค่าจัดท าและจัดส่งรายงานใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง หนังสือ
บอกกล่าวประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันและ/หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการจัดท า ตลอดจนข่าวสารที่บริษัทจัดการมีหน้าที่จัดท าข้ึนตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายก าหนด 

(6) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซ้ือหน่วยลงทุน ใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ใบสั่งขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันการซ้ือและ
ขายหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม 

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และน าเงินเข้าบัญชีส าหรับการรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

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

(9) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม ค่าไปรษณียากร ค่าด าเนินงานอื่น ๆ เป็นต้น 

(10) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหรือการด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหน้ีใดๆของกองทุนรวมทั้งค่าใช้จ่ายใน
การรับช าระหน้ีเป็นทรัพย์สินอื่นแทนการช าระหน้ีด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหน้ี เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสืบทรัพย์และ/หรือบังคับคดี ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ เป็นต้น 

(11) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการด าเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่หรือ
เรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อได้รับค าสั่ง
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

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

(13) ค่าอากรแสตมป์ต่างๆ และค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ที่ซ้ือหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุน
รวมซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นๆตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซ้ือหรือสั่งขายหลักทรัพย์ 

(14) ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการรับจ านองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม 

(15) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี) ที่ปรึกษาการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี) 

(16) ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซ่ึงสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุน
ที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในข้อ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี” 

(17) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดช าระราคา (failed trade) 
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(18) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่เกิดข้ึนในช่วงการช าระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น ค่าตอบแทน        
ผู้ช าระบัญชี ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบัญชีกองทุนรวม เป็นต้น 

(19) ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการสัมมนา
แนะน ากองทุน ซ่ึงเกิดข้ึนภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยในทาง
บัญชีบริษัทจัดการจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่
บันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งน้ี จ านวนเงินที่ตัดจ่ายจะต้องไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 0.2675 ของมูลค่าทรัพย์สิน
รวม หักด้วยหน้ีสินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการค านวณจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินอัตราที่ก าหนดถือเป็น
ค่าใช้จ่ายด าเนินงานของบริษัทจัดการ  
 
15.3. คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
 
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทุน (Front-end Fee) : ไมม่ ี 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. SCBSFFPLUS-A 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไมเ่กินร้อยละ 1.07 ของ
มูลคา่หน่วยลงทุน 

2. SCBSFFPLUS-B 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไมเ่กินร้อยละ 1.07 ของ
มูลคา่หน่วยลงทุน 

3. SCBSFFPLUS-C 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไมเ่กินร้อยละ 1.07 ของ
มูลคา่หน่วยลงทุน 

4. SCBSFFPLUS-I 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไมเ่กินร้อยละ 1.07 ของ
มูลคา่หน่วยลงทุน 

5. SCBSFFPLUS-P 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไมเ่กินร้อยละ 1.07 ของ
มูลคา่หน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

เงื่อนไขการคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน มีดังน้ี 

ชนิดหน่วยลงทุน A : ในกรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ ากว่า 10,000,000.00 บาท และถือครอง
หน่วยลงทุนน้อยกว่า 30 วัน 

ชนิดหน่วยลงทุน B : ในกรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ ากว่า 1,000,000.00 บาท และถือครอง
หน่วยลงทุนน้อยกว่า 30 วัน 

ชนิดหน่วยลงทุน C : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บ โดยจะแจ้งเงื่อนไขการ
เรียกเก็บให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งบริษัทจัดการจะติดประกาศ ณ ส านักงานของ
บริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันด าเนินการ 

ชนิดหน่วยลงทุน I : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธใินการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเกบ็ โดยจะแจ้งเงื่อนไขการเรียก
เก็บให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งบริษัทจัดการจะติดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัท
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จัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันด าเนินการ  

ชนิดหน่วยลงทุน P : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บ โดยจะแจ้งเงื่อนไขการ
เรียกเก็บให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งบริษัทจัดการจะติดประกาศ ณ ส านักงานของ
บริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันด าเนินการ 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นจากผู้สั่งขายหน่วยลงทุนแต่ละชนิดหน่วยลงทุนใน
อัตราที่ไม่เท่ากัน อน่ึง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเรียกเก็บ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตรา
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 
15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง  
 
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : ไม่ม ี 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเรียกเก็บ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก
ผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
30 วัน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับ
แต่วันเปลี่ยนแปลง  
 
15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : มี  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. SCBSFFPLUS-A 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 
ของมูลคา่หน่วยลงทุน 

2. SCBSFFPLUS-B 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 
ของมูลคา่หน่วยลงทุน 

3. SCBSFFPLUS-C 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 
ของมูลคา่หน่วยลงทุน 

4. SCBSFFPLUS-I 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 
ของมูลคา่หน่วยลงทุน 

5. SCBSFFPLUS-P 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 
ของมูลคา่หน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

เงื่อนไขการคิดค่าธรรมเนียมการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
มีดังน้ี 

ชนิดหน่วยลงทุน A : ในอัตราไม่เกินค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ชนิดหน่วยลงทุน B : ในอัตราไม่เกินค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ชนิดหน่วยลงทุน C : ในอัตราไม่เกินค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ชนิดหน่วยลงทุน I : ในอัตราไม่เกินค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
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ชนิดหน่วยลงทุน P : ในอัตราไม่เกินค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

กรณีเป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นจากผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในอัตราที่ไม่เท่ากัน อน่ึง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเรียกเก็บ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตรา
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ 
ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง  
 
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี  

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

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

หรือตามอัตราที่นายทะเบียนก าหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจาก
ผู้โอนในวันที่ยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุน  
 
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทุน : มี  

ตามที่นายทะเบียนเรียกเกบ็  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ ในกรณีที่ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ 
การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนจริง 
ซ่ึงพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนกอ่นระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ค่าธรรมเนียมในกรณีรายการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ค่าธรรมเนียมในกรณีรายการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวันรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการคิด
ค่าธรรมเนียมโดยติดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนด าเนินการให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการ
ด าเนินการตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือ การด าเนินการใด ๆ ซ่ึงพิสูจน์ได้ว่า
เป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล การ
ออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดข้ึนจริง ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน/ รับรอง
ยอดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการค้นหาเอกสารจากศนูย์เอกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนก าหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราธรรมเนียมข้างต้นได้โดยไม่ต้อง
ด าเนินการแจ้งผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ รายละเอียดดังกล่าว ณ 
ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ ่และส านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุ 
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

  
15.4. วธิีการค านวณและตัดจ่ายคา่ธรรมเนียม :  

บริษัทจัดการจะค านวณค่าธรรมเนียม ตามข้อ 15.2 ทุกวันที่มีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ  (ใช้เงินบาท) ในแต่ละวันค านวณเป็นฐานในการค านวณค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุน
รวมเป็นรายเดือน 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเน่ืองกับกองทุนตามข้อ 15.2.6 (1) – (19) จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัท
จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจ านวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลีย่เทา่กนัทุกวันตามระยะเวลา
ที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายน้ัน และบริษัทจัดการอาจพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวอย่าง
สมเหตุสมผลเพื่อทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเป็นรายวัน และจะปรับปรุงรายการดังกล่าวทันทีที่ได้รับหลักฐานอย่าง
แน่ชัด ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ซ่ึงบริษัทจัดการจะเปิดเผยฐานการ
ค านวณอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับข้อมูลส าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานรอบประจ าปี 

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเน่ืองกับกองทุน ตามข้อ 15.2.6 (1) – (19) ถ้าสามารถแยกตามชนิดหน่วยลงทุนได้ บริษัท
จัดการจะเรียกเก็บตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุนตามที่จ่ายจริง 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชี 
และตามประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด 

อน่ึง หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ใน
การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการค านวณมลูคา่
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ  
 
15.5. การเปลี่ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  

(1) บริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจ่ะเพิ่มคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายใน 15.2 และ 15.3 ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตรา
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ เว้นแต่ในกรณี
ที่ได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจ านวน
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด และบริษัทจัดการจะปิดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ
แจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง 

(2) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายใน 15.2 และ 15.3 ได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ข
เพิ่มเติมโครงการ และบริษัทจัดการจะปิดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ให้ ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 
ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) อีกทั้ง
แจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง  
 
15.6. หมายเหตุ :  

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามข้อ 15.2 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.3 รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส 
 

70 
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายตามหวัข้อ 15 รายการใดรายการ
หน่ึงหรือหลายรายการได้ ทั้งน้ี ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทนุ
เป็นส าคัญ 

ทั้งน้ี ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิ
ในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ  
 
16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

16.1. วธิีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มูลคา่หน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ  
 
16.2. เงือ่นไขพิเศษ :  

1. บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนด 

1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิด A 

1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิด B 

1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิด C 

1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิด I  

1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิด P 

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังน้ัน มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซ่ึงผลประโยชน์ที่
เกิดจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมจะค านวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนใน
ประเทศ บวกกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ 

หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด/ค านวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ เช่น การ
ใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนของตราสาร/หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สิน
ต่างประเทศ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่เป็นไปตาม
กับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปัจจุบัน รวมถึงที่มี
การเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมในอนาคต 

ทั้งน้ี การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้แหล่งข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศของ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ณ วันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เป็น
หลัก อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการ ก าหนด/ค านวณมูลค่ายุติธรรมของตรา
สาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศในภายหลังได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น เพื่อให้สอดคล้อง/
รองรับระบบการด าเนินงานของบริษัทจัดการในอนาคต เป็นต้น รวมถึงในกรณีหากเกิดเหตุการณ์ เช่น เหตุการณ์
ไม่ปกติทางการเมืองหรือสภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเหตุการณ์อื่นใดอันเปน็เหตใุหไ้ม่สามารถ
ใช้แหล่งข้อมูลดังกล่าวได้ เป็นต้น โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงได้รับ
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ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใน
ปัจจุบัน รวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมในอนาคต กล่าวคือบริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา
ของการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับราคา และ/หรืออัตราผลตอบแทนของตราสาร/หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 
รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ใช้อ้างอิง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูล
และสามารถอ้างอิงได้ อาทิ Reuters หรือ APEX เป็นต้น 

วิธีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท าให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

การค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนน้ัน จะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด กรณีวันแรกของการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ทั้งหมดของแต่
ละชนิดหน่วยลงทุน 

หลังจากน้ัน ปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน รายการ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น) และค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ค านวณจะต้องมีมูลค่าไม่ต่ ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้
และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ตัวอย่างการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

โดยสมมติให้ ; 

ณ วันแรก หรือวันที่ T 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 275,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท (แบ่งเป็น 1. 
ชนิดหน่วยลงทุน A = 100,000,000 บาท 2. ชนิดหน่วยลงทุน B = 20,000,000 บาท 3. ชนิดหน่วยลงทุน C = 
5,000,000 บาท และชนิดหน่วยลงทุน I = 150,000,000 บาท) และสมมติมีดอกเบี้ยค้างรับในวันแรก 50,000 
บาท 

รวมทั้งมียอดจากการขายหน่วยลงทุนชนิด B = 5,000,000 บาท ยอดรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน C 
= 500,000 บาท และยอดรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน I = 100,000 บาท ตามล าดับ รวมถึงมีส่วน
เพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดข้ึนอีก 20,000 บาท  

  กองทุนรวม ชนิดหน่วย
ลงทุน A 

ชนิดหน่วย
ลงทุน B 

ชนิดหน่วย
ลงทุน C 

ชนิดหน่วย
ลงทุน I 

ชนิดหน่วย
ลงทุน P 

ณ วันที ่T  

มูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิที่จ าหนา่ย
ได้หลังหกั
ค่าธรรมเนยีม
การขาย(ถา้มี) 

(บาท) 

  
  

275,000,000.00 

  
  

100,000,000.00 

  
  

20,000,000.00 

  
  

5,000,000.00 

  
  

150,000,000.00 
0.00 

กองทุนมีดอกเบ้ีย
ค้างรับในวันแรก 
จ านวน 50,000 

บาท 

275,050,000.00 100,018,181.82 20,003,636.36 5,000,909.09 150,027,272.73 0.00 

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพยส์ินสุทธ ิ
ชนิดหน่วยลงทนุ A = 275,050,000.00 x 100,000,000.00/275,000,000.00 = 100,018,181.82 
ชนิดหน่วยลงทนุ B = 275,050,000.00 x 20,000,000.00/275,000,000.00 = 20,003,636.36 
ชนิดหน่วยลงทนุ C = 275,050,000.00 x 5,000,000.00/275,000,000.00 = 5,000,909.09 
ชนิดหน่วยลงทนุ I = 275,050,000.00 x 150,000,000.00/275,000,000.00 = 150,027,272.73 
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รายการที่เกีย่วข้อง
กับหน่วยลงทนุแต่
ละชนิด 

ไม่มีรายการที่เกีย่วข้องเฉพาะกบัหน่วยลงทนุแต่ละชนิด 

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายของ
กองทุน 

275,050,000.00 100,018,181.82 20,003,636.36 5,000,909.09 150,027,272.73 0.00 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน) 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อป)ี 
โดยประมาณของแต่ละชนิดกองทุน 0.30% 0.40% 0.50% 0.35% 0.00 

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ แต่ละชนิด 

(+VAT 7%) 
(2,726.79) (879.61) (234.56) (73.30) (1,539.32) 0.00 

ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
(+VAT 7%) 
(คิดอัตราเท่ากัน
ทั้ง 3 ชนิด
กองทุน) 

(806.31) (293.20) (58.64) (14.66) (439.81) 0.00 

ค่าธรรมเนียมรวม
ต่อวัน 

(3,533.10) (1,172.81) (293.20) (87.96) (1,979.13) 0.00 

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ (NAV) (วันที ่
T) 

275,046,466.90 100,017,009.01 20,003,343.16 5,000,821.13 150,025,293.60 0.00 

จ านวนหน่วยลงทุน 
(หน่วย) (วันที ่T) 

27,500,000.00 
  

10,000,000.00 
  

2,000,000.00 
  

500,000.00 
  

15,000,000.00 
  

0.00 

มูลค่าหน่วยลงทุน 
(ต่อหน่วย) (วันที่ 
T) 

10.0016 10.0017 10.0016 10.0016 10.0016 0.00 

ณ วันที่ต่อมา หรอืวันที่ T+1 

มีรายการ เพ่ิม-ลดหน่วยจากการซือ้หนว่ยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน(จากรายการขายหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน B จ านวน 5,000,000 บาท 
รายการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน C จ านวน 500,000 บาท และรายการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน I จ านวน 100,000 บาท) 
ตามล าดับ 

รวมถึงมีส่วนเพ่ิมของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิเกิดขึ้นอีก 20,000 บาท 

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทนุ
ของวันก่อนหน้า 
(บาท) (วันที ่T) 

275,046,466.90 100,017,009.01 20,003,343.16 5,000,821.13 150,025,293.60 0.00 

รายการที่เกีย่วข้อง
กับหน่วยลงทนุแต่
ละชนิด 
1. ขายหน่วย
ลงทุนชนิดหน่วย
ลงทุน B 
(+5,000,000
บาท) 
2. รับซื้อคนืหน่วย
ลงทุนชนิดหน่วย
ลงทุน C  
(-500,000 บาท) 
3. รับซื้อคนืหน่วย
ลงทุนชนิดหน่วย
ลงทุน I  
(-100,000 บาท) 

  

  
  

5,000,000.00 

  
  

(500,000.00) 
  
  
  
  

(100,000.00) 

  

  
0.00 

  
  
  
  

5,000,000.00 

  
  
  
  
  
  
  
  

(500,000.00) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(100,000.00) 

0.00 

รวมรายการที่
เกี่ยวข้องกับหน่วย

4,400,000.00 0.00 5,000,000.00 (500,000.00) (100,000.00) 0.00 
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ลงทุนแต่ละชนิด 
(บาท) 

รวมรายการที่
เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด 

(หน่วย) 

439,929.61 0.00 499,920.01 (49,992.00) (9,998.40) 0.00 

รวมจ านวนหน่วย
ลงทุน (หน่วย) 
ภายหลังรายการที่
เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด 

27,939,929.61 10,000,000.00 2,499,920.01 450,008.00 14,990,001.60 0.00 

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิภายหลัง
รายการที่เกีย่วข้อง
กับหน่วยลงทนุแต่
ละชนิด 

279,446,466.90 100,017,009.01 
  

25,003,343.16 4,500,821.13 149,925,293.60 0.00 

ส่วนเพ่ิมของมูลค่า
ทรัพย์สนิสุทธิ 
จ านวน 20,000 
บาท 

20,000 7,158.22 1,789.49 322.12 10,730.16 0.00 

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิภายหลัง
รายการที่เกีย่วข้อง
กับหน่วยลงทนุแต่
ละชนิด และส่วน
เพ่ิมฯ 

279,466,466.90 100,024,167.23 25,005,132.65 4,501,143.25 149,936,023.76 0.00 

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพยส์ินสุทธ ิ
ชนิดหน่วยลงทนุ A = 279,466,466.90 x 100,017,009.01/279,446,466.90= 100,024,167.23 
ชนิดหน่วยลงทนุ B = 279,466,466.90 x 25,003,343.16/279,446,466.90= 25,005,132.65 
ชนิดหน่วยลงทนุ C = 279,466,466.90 x 4,500,821.13/279,446,466.90= 4,501,143.25 
ชนิดหน่วยลงทนุ I = 279,466,466.90 x 149,925,293.60/279,446,466.90= 149,936,023.76 

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายของ
กองทุน 
  

279,466,466.90 
  

100,024,167.23 
  

25,005,132.65 
  

4,501,143.25 
  

149,936,023.76 
  

0.00 

ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน) 

ค่าธรรมเนียมการ
บริหารจัดการ (ต่อ
ปี) โดยประมาณ
ของแต่ละชนิด
กองทุน 

  
0.30% 

  
0.40% 

  
0.50% 

  
0.35% 

  
0.00 

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ แต่ละชนิด 
(+VAT 7%) 

(2,777.03) 
  

(879.60) 
  

(293.19) 
  

(65.97) 
  

(1,538.27) 
  

0.00 

ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
(+VAT 7%) 
(คิดอัตราเท่ากัน
ทั้ง 3 ชนิด
กองทุน) 

(819.20) 
  

(293.20) 
  

(73.30) 
  

(13.19) 
  

(439.51) 
  

0.00 

ค่าธรรมเนียมรวม
ต่อวัน 

(3,596.23) 
  

(1,172.80) 
  

(366.49) 
  

(79.16) 
  

(1,977.78) 
  

0.00 

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ (NAV) 
(วันทีT่+1) 

279,462,870.67 
  

100,022,994.43 
  

25,004,766.16 
  

4,501,064.09 
  

149,934,045.98 
  

0.00 

จ านวนหน่วยลงทุน 
(หน่วย) (วันที ่

T+1) 
27,939,929.6113 10,000,000.0000 2,499,920.0128 450,007.9987 14,990,001.5997 0.00 
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มูลค่าหน่วยลงทุน 
(ต่อหน่วย) 

(วันทีT่+1) 
10.0022 10.0023 10.0022 10.0021 10.0022 0.00 

วันที ่T+2 
1. มีรายการเพ่ิมหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทุน ชนิดหน่วยลงทุน P จ านวน 1,000,000 บาท  
2. มีส่วนเพ่ิมของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิเกิดขึ้น 250,000 บาท  

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทนุ
ของวันก่อนหน้า 
(บาท)  

279,462,870.67 100,022,994.43 25,004,766.16 4,501,064.09 149,934,045.98 0.00 

รายการที่เกีย่วข้อง
กับหน่วยลงทนุแต่
ละชนิด 
ขายหน่วยลงทุน 
ชนิดหน่วยลงทนุ P 
(+1,000,000 
บาท) 

1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000 

รวมรายการที่
เกี่ยวข้องกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด 
(บาท) 

1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิภายหลัง
รายการที่เกีย่วข้อง
กับหน่วยลงทนุแต่
ละชนิด 

280,462,870.67 100,022,994.43 25,004,766.16 4,501,064.09 149,934,045.98 1,000,000.00 

ส่วนเพ่ิมของมูลค่า
ทรัพย์สนิสุทธิ 
จ านวน 250,000 
บาท 

250,000.00 89,158.86 22,288.84 4,012.17 133,648.75 891.38 

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิภายหลัง
รายการที่เกีย่วข้อง
กับหน่วยลงทนุแต่
ละชนิด และส่วน
เพ่ิมฯ 

280,712,870.67 100,112,153.29 25,027,055.00 4,505,076.26 150,067,694.73 1,000,891.38 

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพยส์ินสุทธ ิ
ชนิดหน่วยลงทนุ A = 280,712,870.67x (100,022,994.43 /280,462,870.67) 
ชนิดหน่วยลงทนุ B = 280,712,870.67x (25,004,766.16 / 280,462,870.67)  
ชนิดหน่วยลงทนุ C = 280,712,870.67 x (4,501,064.09 / 280,462,870.67)  
ชนิดหน่วยลงทนุ I = 280,712,870.67x (149,934,045.98 / 280,462,870.67)  
ชนิดหน่วยลงทนุ P = 280,712,870.67x (1,000,000 / 280,462,870.67)  

ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน) 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อป)ี โดยประมาณของแต่ละชนิดกองทุน 

ค่าธรรมเนียมการ
บริหารจัดการ (ต่อ
ปี) โดยประมาณ
ของแต่ละชนิด
กองทุน 

  0.30% 0.40% 0.50% 0.35% 0.07% 

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ แต่ละชนิด 
(+VAT 7%) 

(2,781.73) (880.44) (293.47) (66.03) (1,539.74) (2.05) 

ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
= 0.1% (+VAT 
7%) 
(คิดอัตราเท่ากัน
ทั้ง 3 ชนิด
กองทุน) 

(822.91) (293.48) (73.37) (13.21) (439.92) (2.93) 

ค่าธรรมเนียมรวม
ต่อวัน 

(3,604.64) (1,173.92) (366.84) (79.24) (1,979.66) (4.98) 

มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ (NAV)  

280,709,266.03  100,110,979.37  25,026,688.16  4,504,997.02  150,065,715.07  1,000,886.40  
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จ านวนหน่วยลงทุน 
- หน่วยลงทุน
เพ่ิมข้ึนจากการ
ขายหน่วยลงทุน 
ชนิดหน่วยลงทนุ P 
1,000,000 บาท/ 
10.0023= 
99,977.0052 
หน่วย 

28,039,906.6165 10,000,000.0000 2,499,920.0128 450,007.9987 14,990,001.5997 99,977.0052 

มูลค่าหน่วยลงทุน 
(ต่อหน่วย) 
(วันที่T+2) 

10.0110 10.0111 10.0110 10.0109 10.0110 10.0111 

2. บริษัทจัดการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนเปิดแยกจากกัน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

(2.1) ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันท าการ ภายใน 2 วันท าการ เว้นแต่วันท าการ
น้ันตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือวัน
ตามที่บริษัทจัดการประกาศก าหนดเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ 

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนภายใน 2 
วันท าการ ทั้งน้ี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ัน เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคา
ดังกล่าว 

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ของวันดังต่อไปน้ี 

(ก) วันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด ให้ประกาศภายใน 3 วันท าการถัดไป 

(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันท าการถัดไป (ถ้ามี) 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดย
ให้ประกาศภายใน 3 วันท าการถัดไป 

ทั้งน้ี กองทุนอาจด าเนินการไม่เป็นไปตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ (2.1) – (2.4) ได้ในกรณีที่
ระยะเวลาของวันท าการที่ก าหนดตามข้อ (2.1) – (2.4) น้ันตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้า
ไปลงทุนและประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือวันตามที่บริษัทจัดการประกาศก าหนดเพิ่มเติมในกรณีที่มี
เหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นเหตุให้กองทุนไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไป
ลงทุน ซึ่งกองทุนจะด าเนินการตามข้อ (2.1) – (2.4) โดยพลันเมื่อได้รับข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนครบถ้วน 

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

(3.1) การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
หรือจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปน้ี 

(ก) ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล 

(ข) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 
ส าหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ข้ึน ส่วน
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง 

(ค) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณได้ใน (3.1)(ข) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่ค านวณได้ใน (3.1)(ข) 

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

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดข้ึนจากการค านวณตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการจะน าผลประโยชน์น้ันรวมเข้าเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม 
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(3.2) บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบโดยการประกาศทางหนังสือพิมพ์ ทั้งน้ี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะประกาศโดยช่องทางอืน่แทนประกาศในหนังสือพิมพ์ เช่น ทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมโดยถือว่าไดรั้บความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันโดยติดประกาศไว้ ณ ส านักงานบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน 

(3.3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนใช้ซ้ือขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน บริษัทจัดการ
จะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้ 

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี 

(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้ รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว  
 
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 
3 วันท าการถัดไป  
 
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลคา่ทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันทุกวันท าการหรือติดตามได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ : 
www.scbam.com  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศโดยช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมแทนประกาศในหนังสือพิมพ์ โดยถือ
ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันโดยติด
ประกาศไว้ ณ ส านักงานบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
 
16.4. หลักเกณฑ์และวิธกีารด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง :  

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหน่ึงสตางค์ หรือต่างจาก
ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ข้ึนไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัท
จัดการจะจัดท าและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาด ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่
พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีส าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการเพื่อให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง 

(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

(3) สาเหตุที่ท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งน้ี เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคร้ังสุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง 

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซ่ึงท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหน่ึงมีผลต่อเน่ืองต่อการค านวณ
ราคาหน่วยลงทุนคร้ังต่อไป เช่น การก าหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย 

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็น
อัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะค านวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่
วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้องและด าเนินการดังต่อไปน้ีเฉพาะวันที่ราคา
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หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ข้ึนไปและคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

(1) จัดท ารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันท าการ
ถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนน้ันไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันท าการ
ถัดจากวันที่ค านวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกลา่ว
ภายในวันท าการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งน้ี รายงานดังกล่าวจะมีรายการ
อย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง 

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

(ค) สาเหตุที่ท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

(ง) การด าเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

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

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3) ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน 
เดือน ปี ที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
ตาม (1) 

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคาภายใน 5 วัน
ท าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว 

(5) จัดท ารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งส าเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดท าตาม (1) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคาน้ัน เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุม
ได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
แทน 

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ
ดังน้ี 

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

หากปรากฏว่าผู้ซ้ือหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลอือยู่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทนุที่
จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลด
จ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่น้ันและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ 
แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคร้ังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 

(ข) กรณีที่เป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จ านวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนตา่งของราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถกูตอ้งหรือจ่ายเงินของ
กองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่า
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ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังน้ี 

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจ านวน
ซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหรือจ่ายเงินของ
กองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน 

(ข) กรณีที่เป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จ านวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ 
หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่น้ันและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่
ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคร้ังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว  
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่
ถึ งห น่ึง ร้อยบาท บ ริ ษัทจัดการอาจน า เงินชดเชยราคาไปรวมจ่ ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ ายเงิน  
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ถ้าบุคคลดังกลา่วไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้
เสร็จภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซ้ือหน่วยลงทุนตาม 
(2) (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้ 

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ (ถ้ามี) ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคา
ให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้  
 
17. ช่ือผู้เกี่ยวข้อง :  
 
17.1. ชือ่บริษัทจัดการ :  
 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากดั  
 
17.2. ชือ่ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน)  
 
17.3. ชือ่ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไม่ม ี
 
17.4. ชือ่ของผู้รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ :  
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผดิชอบ :  
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17.5. ที่ปรึกษา :  
 
17.5.1. ชือ่ทีป่รึกษาการลงทุน :  

ชื่อ :  
 
17.5.2. ชือ่ทีป่รึกษากองทนุ :  

17.6. ผู้สอบบญัช ี:  

ชื่อ : นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์  

ชื่อ : นางสาว สมใจ คุณปสตุ  

ชื่อ : นางสาว รุ้งนภา เลิศสวุรรณกุล  

ชื่อ : นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์  

ชื่อ : นางสาว พิมพ์ใจ มานติขจรกิจ  

ชื่อ : นาง อุณากร พฤฒธิาดา  

ชื่อ : นาง อโนทัย ลกีิจวัฒนะ  

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :  

หรือบคุคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
17.7. การแต่งตั้งคณะตวัแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  
 
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  
 
18.1. วันที่สิ้นสดุรอบบญัช ี: วันที่  เดือน  
 
18.2. วันที่สิ้นสดุรอบบญัชคีร้ังแรก : วันที่  
 
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

วันที่สิ้นสดุรอบบญัชี ประมาณ 1 ปีนับแตว่ันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะก าหนดวันสิ้นสุดรอบ
ปีบัญชี ในหนังสอืชีช้วนต่อไป  
 
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการ
จัดการ :  

เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด เช่น การเลิกกองทุนรวม เป็นต้น 
ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดน้ัน 
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2. ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดหน่ึงชนิดใด เช่น การคิดค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นต้น ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับ
ผลกระทบเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดน้ัน 

3. ในกรณีที่ข้อก าหนดอื่นนอกเหนือจากที่ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดให้ต้องมีการขอมติจาก ผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากการขอมติในเร่ืองดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใด ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมขอมติเฉพาะจากผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดน้ัน 

วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

1. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระท าตามมติโดยเสียงข้าง
มากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกิน
ร้อยละ 55 ของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดน้ัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอ
มติและการ นับมติ ไปยั งผู้ ดู แลผลประโยชน์  เพื่ อ ให้ผู้ ดู แลผลประโยชน์ รับรองผลการ นับมติ น้ัน  
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคสอง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตาม
จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดน้ัน 

2. ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการได้กระท าตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้
บริษัทจัดการแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้มีมติให้แก้ไข 

3. ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน 
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหน่ึงฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี 

4. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการที่เป็นเร่ืองเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลา และหรือประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากทั้งส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้รับมติโดยเสียงข้างมากของ ผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวน
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดน้ัน 

5. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
เพื่อเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด บริษัทจัดการจะยื่นค าขอเป็นหนังสือพร้อมทั้งรายละเอียดโครงการที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วและค า
รับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อขอความเห็นชอบการแก้ไขโครงการจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับค าขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่ก าหนดแล้วให้ถือ
ว่าส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้ 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 
เน่ืองจากข้อจ ากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุน
รวมอาจด าเนินการขอรับความเห็นชอบจากส านักงานตามแนวทางที่ส านักงานก าหนดได้ 

บริษัทจัดการอาจด าเนินการเพิ่มเติมจ านวนเงินทุนจดทะเบียนกองทุนได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยถือ
ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งน้ี การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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20. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  

20.1 ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด ารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการท าประกันภัย
ความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธี
ขอรับความเห็นชอบจากส านักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนดงักล่าว ทั้งน้ี หากมีเหตุจ าเปน็
และสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้ส านักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการ
รายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนจากการเปลี่ยน
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

หากบริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจัดการจะด าเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป 

20.2 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในนาม
กองทุนรวมได้ตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทั้งน้ีการ
กู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนจะน ามาช าระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน 

20.3 บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการ ในการ
น าส่ง เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึง ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน 
รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่น (ถ้ามี) เช่น ผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิค เป็นต้น โดยไม่ถือเป็นการ
แก้ไขโครงการและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเร่ิมด าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะติดประกาศไว้ ณ ส านักงานของ
บริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ทั้งน้ี ในการด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการน าส่ง และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะท านองเดียวกันน้ี ซ่ึงบริษัทจัดการได้ค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมเป็นส าคัญ 

20.4 การถือหน่วยลงทุนเกินหน่ึงในสาม 

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันน้ันใน
ส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด และด าเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือ
หน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันน้ันให้มีจ านวนไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมน้ันภายในสองเดือนนับแต่วันที่ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือด าเนินการเลิก
กองทุนรวมน้ันทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เร่ืองการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

20.5 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission) 

20.5.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเน่ืองมาจากการใช้
บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้น้ันต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาท
โดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลน้ันบ่อยคร้ังเกินความจ าเป็นเพื่อให้
กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning) 
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ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้อง
กระท าด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนน้ันด้วย 

20.5.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตามข้อ 20.5.1 บริษัทจัดการจะเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย 

20.6 การปฏบิัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ในการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการให้ข้อมูล และ/
หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ 
ยกเลิกการท าธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จ าต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี 

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัท
จัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการก าหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือ 
จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ไม่ครบถ้วน
เพียงพอส าหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งน้ี ตามที่บริษัทจัดการ
ก าหนด 

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการท าธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็น
ช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ 

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การท าธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ 

20.7 ข้อก าหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซ่ึง
ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดให้
สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) 
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซ่ึงมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซ่ึงมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีใน
สหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปิดหรือมีไว้กับ FFI น้ัน นอกจากน้ียังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลัง
ด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียก 
FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อ
หาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้อง
จัดท าเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมน้ันจะได้รับ
ผลกระทบที่ส าคัญในสองกรณี คือ 
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(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึงอาจ
รวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเร่ิมต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 
เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตาม
ข้อก าหนดของ FATCA (ซ่ึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนช าระให้กับกองทุนรวมที่เป็น 
NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
และผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือ
ระงับการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซ่ึงอาจท าให้
กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
อาจท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้อีก
ต่อไป 

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของ      
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการ
และกองทุนรวม (ซ่ึงรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดังน้ี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการน าส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ 
ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนน้ันกับบริษัทจัดการ 
ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบ
ความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตาม
หัวข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
ข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งน้ี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของ
กฎหมายดังกล่าว 

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มข้ึนหากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่
บริษัทจัดการก าหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังต่อไปน้ี
ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัท
จัดการแจ้งน้ีแล้ว และ/หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในค าขอเปิดบัญชี 

(1) ไม่รับค าสั่งซ้ือ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(3) ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายน้ันได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี 
ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 
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(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มข้ึน หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น 

การด าเนินการดังกล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ
กระท าเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะท าใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหกั ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามทีก่ลา่ว
แล้วข้างต้น ซ่ึงในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องก าหนด) เท่าน้ัน 

ทั้งน้ี ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวน
สิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย
อาจน าส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้อง
ร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

20.8 การซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 

ผู้ลงทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนได้ โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ทั้งน้ี การ
ซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อก าหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซ้ือขายกองทุน
เพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซ้ือ
ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซ่ึงบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อีกทั้งแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
เปลี่ยนแปลง 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังน้ี อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

20.8.1 มูลค่าข้ันต่ าของการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน มูลค่าข้ันต่ าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีข้ันต่ า และจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า  

เน่ืองจากการซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืน
กรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การด าเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังน้ัน การสั่งซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
จึงมีข้อก าหนดในเร่ืองมูลค่าข้ันต่ าของการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน มูลค่าข้ันต่ าของการสั่งขายคืน จ านวนหน่วยลงทุน
ข้ันต่ าของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า และจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ า 
ซ่ึงอาจแตกต่างจากการซ้ือขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
สามารถศึกษาข้อก าหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 

20.8.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต : 

ผู้ลงทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิต หรือตัวแทนหรือนายหน้าที่บริษัทประกันชวีิตก าหนด โดยช าระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล 
ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดหรือวิธีอื่นใดที่บริษัท
ประกันชีวิตก าหนด ทั้งน้ี บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดมูลค่าข้ันต่ าในการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน วันและเวลาท าการ
ในการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซ้ือ วิธีการช าระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซ้ือจะต้องอยู่ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการ
ได้รับเอกสารและได้รับช าระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว 

ในกรณีของการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธค า
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากค าสั่งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะ
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การท าธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณา
รับประกัน รวมถึงพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวมีผลกระทบตอ่การลงทุนของกองทุน หรือตอ่
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการหรือบริษัทประกันชีวิต 

20.8.3 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 

20.8.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งน้ี บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดมูลค่า
ข้ันต่ าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน 
วิธีการน าส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารการขายที่     
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในโครงการ และค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน ตาม
กฎเกณฑ์ของบริษัทประกันชีวิตน้ันๆ  

ทั้งน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจ านวนหน่วย
ลงทุนหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจ านวนข้ันต่ า และ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ส าหรับผู้ลงทุนที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันท าการนับแต่วัน
ค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน และผู้ลงทุนที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัท
ประกันชีวิตภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนของวันท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยมีวิธีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซ่ึงจะเป็นไปตามที่
บริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 

20.8.3.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจ า
ทุกเดือนเพื่อน าค่าขายคนืหน่วยลงทุนมาช าระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และค่าธรรมเนียมการ
บริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที่ก าหนดในกรมธรรม์ ซ่ึงมูลค่าในการขายคืนอาจต่ ากว่ามูลค่าข้ันต่ าที่ก าหนดใน
โครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทุนเป็นรายปี 

20.8.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซ้ือ/ขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการหรือ
นายทะเบียนจะเป็นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะเป็น
ผู้ออกใบยืนยันการสั่งซ้ือ/ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทนุ 
ภายใน 30 วันท าการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันสั่งซ้ือ/ขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอ
สงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนโดยตรง 

20.8.5 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่าน
บริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งค าสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด  
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้
เท่าน้ันโดยต้องเป็นการท ารายการผ่านบริษัทประกันชีวติ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การ
ที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหน่ึงหรือหลายกองทุน (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซ้ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหน่ึงหรือหลายกองทุน (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และเอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ด าเนินการ
น าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซ่ึงได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อน าไป
ช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือด าเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุน 
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ทั้งน้ี การด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังน้ี 

(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหน่ึงหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิด
ปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นคร้ังคราว 

(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็นประจ าตามค าสั่งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการ
ขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหน่ึงเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุน
ตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ 

(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามค าสั่งในแบบฟอร์มที่บริษัท
ประกันชีวิตก าหนด ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์   
ทั้งน้ี รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงข้ึนอยู่กับบริษัทประกันชวีิตแตล่ะ
แห่ง ซ่ึงจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่
ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว 

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีที่บริษัท
ประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จ านวนที่ขายคืน
หน่วยลงทุนต้นทางต่ ากว่าจ านวนข้ันต่ าที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือกรณีที่
ยกเลิกตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ 

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยันการท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วัน
ท าการ นับแต่วันที่ได้ด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ส าหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการ
ปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับค าสั่งคร้ังแรก หรือ สรุปส่งเป็น
รายงานรายปี แล้วแต่กรณี 

20.8.6 การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน : 

20.8.6.1 เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจ าปี หรือเอกสารอื่นใด ซ่ึง
บริษัทจัดการจัดส่งให้กับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะด าเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนต่อไป 

20.8.6.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัท
ประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้อง
ขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมไม่เกินเดือนละหนึ่งคร้ังโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 

20.8.7 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีเพียงอย่างเดียว ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต
ก าหนด ดังน้ี 

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลีย่นมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด
ทั้งสิ้น 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็นหลักประกัน 

3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการท ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็น
ผู้ด าเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน 

4. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เน่ืองจากบริษัทประกันชีวิต
จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการรวบรวม และน าส่งค าสั่งซ้ือ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของ
บริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูล
กองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น 

5. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม 
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6. สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 

7. สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่
เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตน้ัน 

8. สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลข
ประจ าตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 

9. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับค าแนะน าเพื่อซ้ือหน่วย
ลงทุนน้ัน ตลอดจนรับทราบค าเตือนและค าอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน 

10. สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในข้ันตอนการด าเนินการ เพื่อการควบ
กองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น 

11. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่
ตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซ้ือกรมธรรม์ รวมทั้งการซ้ือหรือขายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นต้น 

12. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี 

20.8.8 ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน : 

- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : ไม่ม ี

- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทนุ  
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ
รายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี )  
อน่ึง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมที่ เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะ
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง 

ทั้งน้ี บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 

อน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซ้ือขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งน้ี กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง  

 
21. ผลบงัคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งที่
ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรือค าสั่งน้ัน ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งน้ี 
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การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้ง
ปวง 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมน้ี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อก าหนดใน
โครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 
 

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส 

กับ 

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากัด 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส 
 

1 
 

1. บริษัทจัดการ :  
 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากดั  

ที่อยู่ : ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย ์ปาร์ค พลาซ่า  

เลขที ่18 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  

กรุงเทพฯ 10900  

โทรศัพท์ 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501  
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผดิชอบ :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด าเนินการดังต่อไปน้ี 

(1) การบริหารกองทุนรวม 

(ก) ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซ่ึงเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมตอ่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนตอ่ประชาชนคร้ัง
แรก 

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

(ค) น าเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่าง ๆ และซ้ือขาย จ าหน่าย สั่งโอน 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุนภายใต้
หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ง) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้นอยู่เท่าที่จ าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

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

(ฉ) ด าเนินการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนที่รับซ้ือคืนในวันท า
การถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุนจ านวนน้ันแล้วแต่กรณี 

(ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 

(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมตามหัวข้อ 19 "วิธีการ
แก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือ แก้ไขวิธีการจัดการ" 

(ฌ) ด าเนินการฟ้องร้องคดีในนามของบริษัทจัดการเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีที่มีบุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม 

(2) การรับ และการจ่ายเงินของกองทุนรวม 

(ก) จัดให้มีการรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
และกองทุนรวม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 ของหนังสือ
ชี้ชวนส่วนโครงการ "ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน
รวม" 

(ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 ของ
หนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม" 

(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม 
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(ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซ่ึงมีคุณสมบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เร่ือง "คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ก าหนด
ไว้ในข้อ 2 

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

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

(ง) จัดให้มีผู้ช าระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(จ) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลข้ึนท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ที่
ปรึกษากฎหมาย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

(ฉ) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

(ช) แต่งตั้งทนายความ เพื่อติดตาม ทวงถาม และด าเนินคดี รวมทั้งด าเนินการใด ๆ เพื่อการรับช าระหนี้ หรือ
เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์อื่นใดของกองทุนรวม 

(4) การด าเนินการอื่น ๆ 

(ก) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(ข) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ ซ่ึงทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(ค) จัดท าบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน 

(ง) จัดท ารายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันท าการน้ัน 

(จ) จัดท ารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้น
วันท าการน้ัน 

(ฉ) จัดท ารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก าหนด ในกรณีที่มิได้เกิดจาก
การลงทุน หรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

(ช) จัดท ารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกีย่วกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี และส่งรายงานดังกล่าว
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 
เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
และส่งผ่านระบบรับและเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report 
and Prospectus (MRAP)) เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 20.1.1 ก่อนหรือในวันที่ครบก าหนดจัดท า
หรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีจัดท ารายงานตาม (ฐ) ตามปีปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อ
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี ขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

(ซ) จัดท าหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีบัญชีและส่งให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วัน
ถัดจากวันสิ้นปีบัญชีน้ัน ยกเว้นกองทุนรวมเปิดที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงคร้ังเดียวและรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนตามค าสั่งล่วงหน้า ซ่ึงระบุเวลาไว้แน่นอน (Auto Redemption) ไม่ต้องจัดท าหนังสือ ชี้ชวนใหม่
ทุกรอบปีบัญชี 
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(ฌ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจ านวน และมูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วันท า
การสุดท้ายของเดือน ซ่ึงได้รับรองความถูกต้องโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวันท าการที่ 7 ของเดือนถัดไป 

(ญ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วกรณีอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อ (ฌ) ให้ 
ส า นักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต .  ทราบภายใน 5 วันท าการนับแต่ วันที่ ได้แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม น้ัน  
(ฎ) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้ถึงซ่ึงวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน 

(ฏ) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 20 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 

(ฐ) จัดท ารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนน้ัน และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว โดย
รายงานดังกล่าวจะแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และส่งผ่านระบบรับและเผยแพร่
ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) เว้น
แต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 20.1.1 ก่อนหรือในวันที่ครบก าหนดจัดท าหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งน้ี 
ในกรณีจัดท าและส่งรายงานตามวรรคหน่ึงตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่จัดท าและส่งรายงาน
ดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังส าหรับปีบัญชีน้ัน 

(ฑ) จัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตามข้อ (ช) และ (ฐ) ไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ 
และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัดส าเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ 

(ฒ) จัดส่งและด าเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
ส าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(ณ) จัดท าและส่งข้อมูลการจัดการกองทุนรวมให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(ด) ชี้แจงและด าเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุนชีแ้จงข้อมูลใหผู้้ถือหน่วยลงทุนหรือ
ผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ
ต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคา
ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

(ต) ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ านวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 20.2.2 (3) 

(ถ) ด าเนินการติดตามทวงถาม ด าเนินคดีหรือด าเนินการใด ๆ เพื่อการรับช าระหนี้หรือปกป้องสิทธิประโยชน์
อื่น ๆ ของกองทุนรวม 

(ท) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ ทั้งใน
ปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณีที่ข้อก าหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรือค าสั่งน้ัน ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมแล้ว  
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เงือ่นไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :  

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสั่งของส านักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องด าเนินการตามที่
จ าเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าท าหน้าที่ต่อไปได้ ซ่ึงรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่  
 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน)  

ที่อยู่ : 1222 ถนนพระรามที ่3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  

โทรศัพท์ 02-2964763-90  

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่มคีุณสมบตัิเป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผดิชอบ :  

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการท าหน้าทีเ่ป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ ตามอัตราที่ก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูด้แูล
ผลประโยชน์ ทั้งน้ี ไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 ของหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ“ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”  

(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา ทั้งน้ีโดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไข
เพิ่มเติมในอนาคต 

(2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ทรัพย์สินของลูกค้ารายอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุนและข้อก าหนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกว่า     
ผู้ช าระบัญชีจะด าเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อย 

(3) เปลี่ยนแปลง จ าหน่ายและโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของกองทุนรวมตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ 
เมื่อเห็นว่าการน้ันถูกต้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

(4) จัดท ารายงานเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระท าการหรืองดเว้น
กระท าการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามมาตรา 125 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งน้ี ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว 

(5) จัดท ารายงานถึงผลในการด าเนินการตามค าสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดท าบัญชีแสดงการรับจ่าย
ทรัพย์สินของกองทนุรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวม ทีฝากไว้ 

(6) รับรองความถูกต้องในการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้ค านวณตามหลักการที่ก าหนดภายใต้หัวข้อ 16 
“วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
หน่วยลงทุน” 
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(7) พิจารณาเกี่ยวกับการที่จะให้ความเห็นชอบในการด าเนินการของบริษัทจัดการตามที่กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น 

(ก) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ได้มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถ
จ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล 

(ข) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซ้ือหรือค าสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนที่ไดรั้บไว้แล้ว หรือหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อมีเหตุจ าเป็น ท าให้
ไม่สามารถ จ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถ
ค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ค) การให้ความเห็นชอบการช าระค่าหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ในกรณีที่กองทุน
รวมไม่สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที่จะรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ทั้งน้ี ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศก าหนด 

(ง) การให้ความเห็นชอบในการรับช าระหน้ีเพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันแทนการช าระ
หน้ีด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ 

การด าเนินการให้ความเห็นชอบดังกล่าวข้างต้นผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องด าเนินการจัดท าการให้ความ 
เห็นชอบเป็นหนังสือ และส่งให้แก่บริษัทจัดการเพื่อใช้เป็นหลักฐานโดยทันที และแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันทีทุกคร้ังที่เกิดกรณีตาม (ก) โดยจัดท ารายงานในเร่ืองดังกล่าวเป็น
หนังสือ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(8) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนหน้าที่และความ 
รับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(9) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยกฎหมายดังกล่าว 

(10) ด าเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับค าสัง่
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส าหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม 

(11) ดูแลตรวจสอบให้ผู้ช าระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
และพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ช าระบัญชีกระท าการหรืองดเว้นกระท าการตาม
มาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่
กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่
ชักช้า 

(12) จ่ายเงินเฉลี่ยคืนค่าหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามค าสั่งของผู้ช าระบัญชีตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ที่คงเหลืออยู่หลังจากที่ผู้ช าระบัญชีช าระบัญชีโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

(13) ตรวจตราและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่างๆ ที่
กองทุนรวมได้มาหรือจ าหน่ายไป ซ่ึงผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายหรือได้รับฝากไว้ตามข้อ 
(2) ให้เป็นไปตามค าสั่งการจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม 
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หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือส่งมอบเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สิน
ต่างๆ ดังกล่าวในวรรคหน่ึง ว่าไม่เป็นไปตามค าสั่งการจัดการทรัพย์สิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือ
ปลอม ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ด าเนินการแจ้งเหตุดังกล่าวแก่บริษัทจัดการทันที 

(14) จัดท าความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดส่งให้บริษัทจัดการเพื่อใช้
ประกอบการจัดท ารายงานกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปี
ปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบปีบัญชี และวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชี
หรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี 

(15) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องท าหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของกองทุนรวม 
ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การด าเนินการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของ
กองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ด าเนินการต่อได้ทันท ี

(16) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนที่ผู้ช าระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงต้องรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจด
ทะเบียนเลิก กองทุนรวม 

(17) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะต้องจัดให้มีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ที่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่น เพื่อท าหน้าที่เก็บรักษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม 

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหน่ึงข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กองทุนรวม 
และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสิ้นเชิงภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความผิดของผู้ดูแล  
คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ล่วงรู้มาเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะเป็น
การเปิดเผยโดยอ านาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบตอ่ความเสยีหายใดๆ ที่เกิดข้ึนเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
หรือการไม่กระท าการตามหน้าทีโ่ดยไม่มีเหตอุันสมควรของผู้ดแูลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือ
บุคคลอื่นใดที่ท างานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์  

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซ่ึงรวมถึงหน้าที่ดูแล
รักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
เดิมมีหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซ่ึงการ
ด าเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบ
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่
ว่าการกระท าน้ันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการ
เรียกค่าตอบแทนในการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและ
ได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูล
ดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน 
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ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอ
มติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้  

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิดกรณี
ใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้ ทั้งน้ีบริษัทจัดการจะกระท าได้เมื่อได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก่อน 

(1) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น 

(2) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง
อาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน 

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว หรือ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผล
เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน 

(4) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหน่ึงข้อใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่า
ด้วยเร่ืองคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซ่ึงออกตามความในมาตรา 121 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการ
ตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น 
บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท าการ นับแต่
วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัท
จัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่
วันที่ครบก าหนดเวลาให้แก้ไขเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนโดย
พลัน 

(5) ในกรณีที่มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ 

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระท าได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยส าคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมมีอ านาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้  
 
สถานทีเ่กบ็รักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมที่  

(1) ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน)  

1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  

โทรศัพท์ 0-2296-4763-90  

(2) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

โทรศัพท์ 0-2359-1200-1  

(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย  

273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม  

กรุงเทพมหานคร 10200  

โทรศัพท์ 0-2283-5353  

และ/หรือที่ผูดู้แลผลประโยชน์อื่นที่มคีุณสมบตัิเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือศูนย์
รับฝากต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินทีดู่แลผลประโยชน์แต่งตั้งเพือ่เก็บรักษาทรัพย์สินในตา่งประเทศ  
 
3. ผู้สอบบญัชี :  

ชื่อ : นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์  

ที่อยู่ : บริษัท ส านักงาน เอนิส์ทแอนด์ยัง จ ากดั  

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ ์193/136-137  

ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

โทรศัพท์ 0-2264-0777  
 

ชื่อ : นางสาว สมใจ คุณปสตุ  

ที่อยู่ : บริษัท ส านักงาน เอนิส์ทแอนด์ยัง จ ากดั  

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ ์193/136-137  

ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

โทรศัพท์ 0-2264-0777  
 

ชื่อ : นางสาว รุ้งนภา เลิศสวุรรณกุล  

ที่อยู่ : บริษัท ส านักงาน เอนิส์ทแอนด์ยัง จ ากดั  

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ ์193/136-137  

ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

โทรศัพท์ 0-2264-0777  
 

ชื่อ : นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์  

ที่อยู่ : บริษัท ส านักงาน เอนิส์ทแอนด์ยัง จ ากดั  

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ ์193/136-137  

ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

โทรศัพท์ 0-2264-0777  
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ชื่อ : นางสาว พิมพ์ใจ มานติขจรกิจ  

ที่อยู่ : บริษัท ส านักงาน เอนิส์ทแอนด์ยัง จ ากดั  

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ ์193/136-137  

ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

โทรศัพท์ 0-2264-0777  
 

ชื่อ : นาง อุณากร พฤฒธิาดา  

ที่อยู่ : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ ากัด  

179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15  

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ 0-2286-9999, 0-2344-1000 ต่อ 4491  
 

ชื่อ : นาง อโนทัย ลกีิจวัฒนะ  

ที่อยู่ : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ ากัด  

179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15  

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ 0-2286-9999, 0-2344-1000 ต่อ 4491  

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

สิทธิ หน้าที่ และความรับผดิชอบ :  

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจ ารอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไป  
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

ที่อยู่ : ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 2  

ชั้น 15 ฝั่งปกีเหนือ (North Wing) อาคารจี ทาวเวอร ์แกรนด์ พระราม 9  

เลขที ่9 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

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

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส 
 

10 
 

 
5. ผูจ้ัดจ าหน่าย :  

ชื่อ :  

ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผดิชอบ :  
 
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :  

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

ที่อยู่ : ส านักงานใหญ ่เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  

กรุงเทพมหานคร 10900  

โทรศัพท์ 0-2544-3874-76 และสาขาตา่ง ๆ ทัว่ประเทศ  

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการ
แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุนให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกคร้ัง ในกรณี
ของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ
เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตัง้จะต้องปฏิบัติงานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดยีวกันกบัผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว 

สิทธิ หน้าที่ และความรับผดิชอบ :  

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการ
ด าเนินงานขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่ก าหนด
ไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 
ของหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม” 

(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(1) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ใบค าขอใช้บริการกองทุน ใบสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และใบสั่งขาย
หน่วยลงทุน คู่มือผู้ลงทุนหรือเอกสารอื่นใดของกองทุนรวมตามที่กฎหมายหรือ ก.ล.ต. ก าหนด ตลอดจน
เอกสารต่าง ๆ ในการส่งเสริมการขาย 

(2) รับใบค าขอใช้บริการกองทุน ใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งขายหน่วยลงทุน และรับช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนจาก      
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนและช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม 

(3) คืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม 

(4) ยืนยันการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส 
 

11 
 

(5) ชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

(6) ปฏิบัติตามข้อก าหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการโฆษณากองทุนรวม 

(7) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน และสิทธิ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม ตลอดจนท าการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น  
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชื่อ :  

ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผดิชอบ :  
 
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแล
สภาพคล่อง) :  

ชื่อ :  

ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผดิชอบ :  

 
9. ทีป่รึกษา :  
 
9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :  

ชื่อ :  

ที่อยู่ :  
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผดิชอบ :  
 
หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :  

 
9.2.ที่ปรึกษากองทุน :  
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผดิชอบ :  
 
หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทนุ) :  
 
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไม่ม ี
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11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ :  

ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผดิชอบ :  

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทุน) :  

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผดิชอบ :  

13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผูถ้ือหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (ถ้ามี) ทั้งน้ี ให้เป็นไปตาม
หนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ข้อ 7 "การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน" ทั้งน้ี สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึน
ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :  

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและ
การโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม  
 
13.4. ข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ “เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม  
 
13.5. สิทธิในการลงมตเิพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวธิีจัดการ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการท าการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไข  
วิธีการจัดการได้ ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะกระท าการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ 19 "การขอ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันน้ันในส่วนทีเ่กนิกว่าหน่ึง
ในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
 
13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมือ่เลิกโครงการ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการ
ช าระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
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13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :  

13.8. อื่น ๆ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจ ากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี ไม่ว่าใน
ทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อก าหนดในข้อผูกพันซ่ึงลงนามโดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่
เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งน้ี ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของ
หน่วยลงทุนชนิดน้ัน ๆ ด้วย  
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

- ใบหน่วยลงทุน 

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

- สมุดบญัชีแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

- หนังสือรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน 
 
14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

โครงการจัดการ “กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้น พลัส” จะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 
(Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเป็น
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ/หรือ 
บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้ 

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคร้ังที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการท ารายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการท ารายการ
ซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 7 วันท าการ
นับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีที่เป็นการสั่งซ้ือในระหว่างช่วงการเสนอขายคร้ังแรก และ/หรือภายใน 7 
วันท าการนับแต่วันท าสั่งซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุในค าขอใช้บริการกองทุน 

(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
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14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในทะเบียน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหรือ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการท ารายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ ผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ด าเนินการจัดสรรหน่วย
ลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)) จะด าเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ท ารายการสั่งซ้ือหรือขายคืน
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือภายในวันท าการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนก าหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที่
ท าการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน(ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)) ที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเปิดบัญชีหรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้ 

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซ้ือหน่วยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมี
หน้าที่ในการน าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการใหเ้ปน็ปัจจุบันเสมอ ได้ ณ ที่ท าการของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)) หรือ ณ ที่ท าการที่
ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันท าการถัดจากวันท าการซ้ือหรือขาย
คืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่มีการปรับรายการให้เป็นปัจจุบันคร้ังล่าสุด เป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง 

(6) ผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการก าหนด  
ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนรายอื่น สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะ
ปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท าการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ 
และไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ 

14.2.3 ใบหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพื่อน าไปใช้เป็นหลักประกันใน
การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งน้ี ในการออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระท าเมื่อ
บริษัทจัดการเห็นสมควรเท่าน้ัน โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบค าขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

(2) ยื่นใบค าขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมช าระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทุน 

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับ     
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบค าขอ ส าหรับกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
กรอกจ านวนหน่วยลงทุนในใบค าขอมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนส าหรับหน่วย
ลงทุนจ านวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน 
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(4) ใบหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด ซ่ึงจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพนับริษัทจัดการและประทับตราส าคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เคร่ืองจักรประทับ 
หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ท าได้ จึงจะถือว่าใบ
หน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจ านวนดังกล่าว จะต้องน าใบหน่วยลงทุน
มาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนหน่วยลงทุนน้ัน เข้าระบบไร้ใบหน่วย
ลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง
ให้กับผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันการท ารายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด โดยผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอ
เปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไดภ้ายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ
ก าหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และ
ไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม  

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดท าใบหน่วยลงทุน
มอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
15. ก าหนดเวลา วิธกีาร และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

16. วิธกีารช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

หากมีการผิดนัดช าระหน้ีหรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องของกองทุน
รวมจะไม่สามารถช าระหน้ีได้ บริษัทจัดการจะรับช าระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมิใช่
หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการ
กองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี้ ดังน้ี 

16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์ 

16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธเิรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชือ่อยูใ่น
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เปน็
ผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้ 

16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่น าทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหน้ี มารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจ าหน่าย
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหน้ีในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นส าคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้
ตกลงรับช าระหน้ีด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหน้ี บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินน้ันได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจาก
เงินส ารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินน้ัน 
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16.1.3 เมือ่มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละคร้ัง บริษัทจัดการจะ
เฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหน้ีคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิน้ัน
ภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน 
เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น 

16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวม
ได้รับช าระหน้ีตามตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 
16.1.3 โดยอนุโลม 

16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์ 

16.2.1 ก่อนการรับช าระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละคร้ัง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะน้ันการรับช าระหน้ีด้วยทรัพย์สิน
ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซ่ึงตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องน้ัน  
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับช าระหน้ี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นในการรับช าระหนี้ 

16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหน้ี บริษัทจัดการจะน าทรัพย์สินดังกล่าวมารวมค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สินน้ันเพื่อใช้ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังน้ี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซ่ึงทรัพย์สิน
ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้ 

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจ าหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 
และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินดังกล่าว 

ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม 

16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหน้ี หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหน้ีได้
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะด าเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มี
พฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหน้ีได้เป็นผู้มีสิทธิในเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับช าระหนี้ก็ได้ 

ทั้งน้ี ในการด าเนินการดังกล่าว บริษัทไม่ต้องน าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องน้ันมารวมค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

เงื่อนไขเพิ่มเติม : 

ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละคร้ังตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหน้ีไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการอาจน าเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับ
ภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งน้ี หากได้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหน้ีจนครบถ้วนแล้วและปรากฏ
ว่าเงินได้สุทธิน้ันไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจน าเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวม
ค านวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้  
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การช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะช าระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่ก าหนด เท่าน้ัน  
 
17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิ
หรือการจ ากัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระท า
ตามข้อก าหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่แล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วย
ลงทุน ในกรณีดังน้ี 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที่ของบริษัทจัดการ 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วย
ลงทุนจะท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่ก าหนด
ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  
 
18. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน :  

ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน
หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ตลาดทุนก าหนด 

ทั้งน้ี โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 
ดังน้ี 

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วย
ลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 

(2) การจ ากัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสาระส าคัญดังต่อไปน้ี 

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจ ากัดสิทธิรับ
เงินปันผลในส่วนที่ถือเกินน้ัน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี 

1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม 

2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที่ถูกจ ากัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน 

(ค) ในระหว่างการด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดินบริษัทจัดการจะจัดท าบัญชีและแยก
เงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวมโดยไม่น ามารวมค านวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนรวม 

(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
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กองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดน้ัน เว้นแต่ชนิด
หน่วยลงทุนน้ันมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิด
น้ัน บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ว่าด้วย
เร่ืองหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ  
 
19. หลักเกณฑ์และวิธกีารในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

การด าเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่า 
ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ด าเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ 

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ด าเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย ให้ถือ
ว่ามติน้ันเสียไป 

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 
ต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมน้ัน เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมี
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปน้ีด้วย 

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผู้ถอืหน่วยลงทนุทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบตอ่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหน่ึงของ
จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุน
ชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดน้ัน  
 
20. วิธกีารแก้ไขเพิม่เติมข้อผูกพัน :  

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อผูกพัน และมี
สาระส าคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอ านาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมน้ัน
มีผลผูกพันคู่สัญญา 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญต้องได้รับมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ให้
รวมถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และเรื่องที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปน้ี ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพันใหม้ีสาระส าคญัสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ่ก้ไขเพิ่มเตมิ
โดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน หรือ 

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันน้ันเหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร 
และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 
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การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้องกระท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้าม)ี 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ท าการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุน
รวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผล
และความจ าเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม (เฉพาะกรณีของ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป)  

 
21. การระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี  
 
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม
แบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติน้ันก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือ ผู้ลงทุน 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่าง
บริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้น าข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ  
 
22. การเลกิกองทุนรวม :  

22.1. เงือ่นไขในการเลิกกองทุน :  

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดังน้ี 

(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด โดยค านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือนอ้ย
กว่า 50 ล้านบาทในวันท าการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดน้ัน 

(2) จ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันท าการใด 

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปน้ี 

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหน่ึงเกินกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด 

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็น
จ านวนเกินกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

22.1.2. เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการ
กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน 

22.1.3. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจ านวน
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ 

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเลิกโครงการ หรือด าเนินการอื่นใด ในกรณีที่มูลค่าหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้คร้ังแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการลงทุน โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

22.1.5. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป หากปรากฏว่า 

(1) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงเกินกว่าหน่ึงใน
สามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมน้ัน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
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(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดย
รู้เห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเป็นการปกปิดหรืออ าพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคล
ใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 

(3) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือ
ค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 

(4) มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน 

(5) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเป็นบุคคลอื่นใดที่มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 

(6) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถด าเนินการตามค าสั่งของส านักงานตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

22.1.6. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มี
เหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุน
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจ
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ด าเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องท าการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซ่ึงในกรณีที่ไม่มีการชี้แจง 
หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสจูน์หรือท าให้เชื่อไดว้่าการจัดตัง้กองทนุรวมเปน็การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อ        ผู้
ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมท าการแก้ไข 
หรือด าเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สั่งได้ หรือด าเนินการแล้วแต่ไม่สามารถท าให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่าง
แท้จริง 

22.1.7. บริษัทหลักทรัพย์จะเลิกกองทุนรวม เมื่อส านักงานมีค าสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อ
ส านักงานมีค าสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน 

22.2. การด าเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

22.2.1 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิกด้วยเหตุตามข้อ 22.1.1 

บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปน้ี 

(1) ยุติการรับค าสั่งซ้ือและค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันท าการ ที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 

(2) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ รวมทั้งแจ้งเป็น
หนังสือให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบด้วย ทั้งน้ีภายใน 3 วันท าการนับแต่วันท าการที่ปรากฏเหตุ
ตามข้อ 22.1.1 หรือวิธีอื่นใดที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 

(3) จ าหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าว ภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันถัด
จากวันท าการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระท าได้เพื่อช าระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

(4) ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ านวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 22.2.1.(3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันท าการนับแต่วันท าการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 และเมื่อได้ด าเนินการช าระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนแล้ว จะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดน้ัน 
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เมื่อบริษัทจัดการด าเนินการตามข้อ 22.2.1 (1) ถึงข้อ 22.2.1 (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคง
เหลืออยู่จากการด าเนินการตามข้อ 22.2.1 (3) บริษัทจัดการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการช าระบัญชีของกองทุนรวม 

22.2.2 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิก เพราะเหตุอื่นที่ทราบก าหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า หรือ
เพราะเหตุครบก าหนดอายุโครงการ 

บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปน้ี 

(1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจ้งให้ตลาด
หลักทรัพย์ทราบในกรณีที่หน่วยลงทุนกองทุนรวมน้ันเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ี 
ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 

(2) ด าเนินการด้วยวิธีการใดๆเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเร่ืองดังกล่าวก่อนวันเลิก
กองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่น แจ้งเป็น
หนังสือทางไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นใดที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม เป็นต้น และ 

(3) จ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีก าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิก
กองทนุรวม 
 
23. การช าระบัญชีเมื่อเลกิกองทุน :  

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการช าระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบ เพื่อท าหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการช าระหน้ีสินของกองทุนรวมแล้ว
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งท าการอย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งน้ี ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ส าหรับค่าใช้จ่าย และเงินค่าตอบแทนในการช าระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน
รวม และผู้ช าระบัญชีจะด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คง
เหลืออยู่ตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ 
ณ วันเลิกโครงการ 

เมื่อได้ช าระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบัญชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลกิกองทุนรวมแลว้หากปรากฏวา่ยังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่
ให้ผู้ช าระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ      
กองทุนรวม  
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